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Datum 14 september 2022 
Plaats Vergaderlocatie: Trefhuus 

Leden Hans Fij - voorzitter 
Carll Sijpkes - secretaris 
Frank Hengelman - penningmeester 
Alma Witte-de Jong - notulist 
Ben Huttenhuis - bestuurslid 
Tanja Eulderink - bestuurslid 
Irma Torn – bestuurslid 
José van de Meis– bestuurslid 

Vertegenwoor- 
diging en advies  

Wesley Elfers- (adviseur) Stichting Fundament  
Herman Spanjer - (adviseur) Wijkagent Overdinkel 
Marcel Visser -Vertegenwoordiger Ondernemers Club Overdinkel (OCO)  

Webmaster  Jos Klein Robbenhaar  

Aanwezig Hans Fij, Irma Torn, Ben Huttenhuis op Bevers, Carll Sipkes; Frank Hengelman; Tanja Eulderink; Marianne Oosterbroek 
(Wethouder)  Gerard Kwekkeboom (gemeente Losser), Herman Spanjer, 

Overige 
aanwezigen: 

Sandra Olde Bolhaar (politiek); 5 inwoners uit het dorp 

Afwezigen: Marcel Visser;  Wesley Elfers, Alma Witte- de Jong 

 

 
1.Opening door de voorzitter 
 
Om 19.30 uur opent Hans Fij de Dorpsraadvergadering. 
 
2. Vaststellen agenda 
 
De agenda wordt behandeld zoals door Carll per mail verzonden. 
 
3. Notulen vorige Dorpsraadvergadering van 8 juni 2022 
 
Er zijn geen op- en/of aanmerkingen op deze notulen en ze worden dan ook aanvaard. 
 
4. Introductie nieuwe Wethouder: 
 
Marian Oosterbroek stelt zich voor als dorpswethouder voor Overdinkel, ze meldt dat ze dit ook is voor De 
Lutte. Ze geeft aan haar nieuwe functie boeiend en leuk te vinden. 
 
5: Voortgang zonnepark Overdinkel 
 
Op 27 september a.s. zal Kronos in het Trefhuus een voorlichting geven over hun voorstel om mee te 
kunnen doen in de financiering van het Zonnepark. Dit willen ze doen door uitgifte van obligatieleningen 
met een minimale inleg van € 25,-- met een looptijd van 10 jaar en een rentevoet van 4%.  
Ben merkt op dat de participatie voor de bevolking slecht is verlopen. Hij vraagt wederom om financieel 
inzicht over met name de jaarlijkse ruimte van € 800,-- per hectare voor o.m. inpassing van het geheel. 
Tevens vraagt hij aan de wethouder om een financieel budget voor ondersteuning van de Dorpsraad om 
expertise in te kunnen huren zodat participatie t.a.v. het nieuw geplande zonnepark beter kan gaan 
verlopen. De wethouder begrijpt deze vraag en zal hier op terug komen. 
 
 

                                                                                                 

Notulen van de bijeenkomst bestuursleden Dorpsraad Overdinkel 
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6.  Drugs en andere overlast: 
 
José geeft aan dat in het dorp drugs overlast wordt ervaren. Dit wordt door andere leden bevestigd. De 
wethouder merkt op dat zij bij aankomst op het dorpsplein hangjongeren zag en wietlucht rook. Dit 
probleem doet zich vaak voor bij dorpen langs de grens. José geeft aan het moeilijk te vinden dat als er in 
haar straat wordt gedeald dit als normaal te moeten beschouwen. Het zijn slechte voorbeelden voor 
jongere kinderen. José en Tanja gaan een stuk op sociale media schrijven over dit thema, ze leggen dit 
eerst aan Hans en Herman voor zodat zij dit kunnen fiatteren op juistheid t.a.v. beleid en aanpak. 
 
7. Sociale media: 
 
Tanja en José hebben dit opgepakt. Ze gaan de zakelijke facebookpagina sluiten (is niet meer nodig). 
Hun berichten hebben al direct effect. Er zijn meldingen in de krant en er zijn meer inloop bezoekers. Een 
positieve start! Ben geeft wel aan dat er aansluiting moet zijn met onze webpagina. Besloten is dat beide 
dames in overleg gaan met Jos (webmaster) om het geheel te harmoniseren. Ook de bestaande media 
zoals “de week van Losser” mag niet worden vergeten. 
Ben geeft aan dat we onvoldoende hebben gedaan aan terugkoppeling op sociale media over de algemene 
info avond die gehouden is samen met “Bruisend Overdinkel”. Hans, Ben en Alma gaan met elkaar in 
overleg om dit te realiseren. 
 
8. Hondenlosloopveld: 
 
Het blijft moeilijk om dit te realiseren. Hans en Tanja  gaan met de Pax Christie school in overleg over een 
klein stuk grond naast het “Kerkebos”. 
 
9. Fietsoversteek lagapad: 
 
De wethouder meldt dat oplossingen voor de gevaarlijke situatie aan de provincie zijn aangeboden. De 
provincie heeft deze aanbevelingen niet overgenomen. 
Wethouder van Essen is in overleg met de gedeputeerde. Afgesproken is dat er een onderzoek komt. 
Hans en Harry Bloemen van de Dorpsraad Losser gaan eind deze maand met de wethouder en enkele 
ambtenaren in overleg om over dit probleem van gedachten te wisselen en het vervolg te bespreken. 
De gemeente is blij met de standpunten van de dorpsraden van Losser en Overdinkel. Dit zal hen steunen 
richting de provincie. Frank meldt dat er ook verantwoordelijkheid is voor de gebruikers zelf. In het 
algemeen wordt gesteld dat dit zo kan zijn maar dat dit niet goedkeuring kan geven om gevaarlijke situaties 
te laten bestaan. 
Ideeën voor een veilige oversteek kunnen bij de gemeente Losser worden ingediend. 
 
10. Aanvragen Dorpsbudget Veldmuuskes en Heideploeg 
 
De aanvraag van de Veldmuuskes wordt niet gehonoreerd (o.a. niet vernieuwend genoeg). De aanvraag 
van de Heideploeg wordt gehonoreerd. Er wordt € 1000,-- toegezegd t.b.v. de aanschaf van een zitmaaier. 
 
 
11. Uitnodiging Twence Dhr. G. Strienks (nieuw zonnepark) 
 
Hans Ben en Carll zullen gebruik maken van de uitnodiging. Deze zal plaats vinden bij de Familie Luijerink 
op dinsdag 25 oktober om 19:00 uur. 
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12. Rondvraag 
 
Frank meld dat hij geld heeft ontvangen voor de insecten-hotels. Hans neemt contact op met Gert Olde 
Hanter met de vragen of hij de opdracht tot het maken heeft gegeven en wanneer ze klaar zijn. 
 
Dorpsbudget 2021. Frank verstrekt een overzicht aan Hans. Hans zal dit op onze site en in de media laten 
plaatsen. 
 
Frank vraagt hoe het zit met het standpunt van de Gemeente inzake het plaatsen van windmolens. De 
wethouder zegt dat hier niet een uitgesproken standpunt over is geformuleerd in het college akkoord. 
Regels van de provincie zullen mede bepalend zijn/worden. 
 
José vraagt hoe het zit met de verkeersveiligheid aan de Pr. Hendrikstraat. Er staat daar soms een 
vrachtwagen onveilig geparkeerd. Gerard Kwekkeboom (gemeente) zoekt uit wat daar al dan niet mag. 
 
Irma vraagt hoe het zit met de kavelverkoop op de Geurmij 2. De Gemeente (wethouder) laat het uitzoeken 
en komt hier op terug. 
 
Carll meldt dat subsidie voor een sport en spel wand is aangevraagd. Ook meld hij dat er een AED aan de 
Troelstra straat wordt vervangen. 
 
 
 
14. Sluiting door de voorzitter 
  
Om 21.30 sluit Hans met dank aan alle aanwezigen deze vergadering 
 
 Verslag van Ben Huttenhuis op Bevers 
 
De volgende Dorpsraadvergadering zal plaatsvinden op woensdag, 12 oktober 2022  
om 19.30 uur. Vergeet niet om op uiterlijk 05 oktober 2022 jullie agendapunten door te geven. 
Ook dient iedereen de voortgangslijst bij te werken op de onderdelen waar je naam bijstaat. 


