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Datum 12 oktober 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 Meijs– bestuurslid 
Patrick Muller 

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; Tanja Eulderink; Marianne Oosterbroek (Wethouder)  Gerard 
Kwekkeboom (gemeente Losser), Herman Spanjer, 

Overige 
aanwezigen: 

2 inwoners uit het dorp 

Afwezigen: Frank Hengelman, Alma Witte, José van de Mejis, Marcel Visser;  Wesley Elfers 

 

 
1.Opening door de voorzitter 
 
Om 19.30 uur opent Hans Fij de Dorpsraadvergadering. 
 
2. Vaststellen agenda 
 
De agenda wordt wat aangepast in een andere volgorde waardoor vertegenwoordigers van de 
gemeente losser niet de gehele vergadering hoeven bij te wonen. De thema’s drugsoverlast en een 
subsidie aanvraag worden toegevoegd. 
 
3. Notulen vorige Dorpsraadvergadering van 14 september 2022 
 
Er zijn geen op- en/of aanmerkingen op deze notulen en ze worden dan ook aanvaard. 
 
4. Fietsoversteek Lagapad: 
 
De dorpsraden van Losser en Overdinkel hebben een brief opgesteld aan de provincie Overijssel met 
bezwaren die samenhangen met de gevaarlijke fietsoversteek van het Lagapad/Hoofdstraat nabij het 
industrieterrein. De wethouder geeft aan dat zij blij is met dit schrijven omdat er zo uit de samenleving 
bezwaar klinkt. Ook Burgerforum heeft een dergelijke brief verzonden. Er zijn voldoende oplossingen 
aangedragen volgens de wethouder. 
 
5: Voortgang zonnepark Overdinkel 
 
Op 27 september heeft Kronos in het Trefhuus een voorlichting geven over de participatie mogelijkheid in 
het Zonnepark. Dit willen ze doen door uitgifte van obligatieleningen. Namens de dorpsraad zijn er diverse 
vragen gesteld. Vrijwel alle vragen zijn beantwoord. Vraag en antwoord zijn te vinden op de internet pagina 
voor participatie in het zonnepark: www: zonnepanelendelen/project/losser. Hier staat ook de risico analyse 
voor toekomstige beleggers. 

                                                                                                 

Notulen van de bijeenkomst bestuursleden Dorpsraad Overdinkel 
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Aan de heer Bas Wolters van de gemeente losser zijn op schrift de problemen vermeld die wij als 
dorpsraad hebben ervaren. Met hem heeft een delegatie van de dorpsraad een datum gepland voor 
overleg rond het thema “duurzaamheid” in de nabije toekomst. 
 
Op 25 oktober a.s. zullen leden van de dorpsraad aanwezig zijn voor een voorlichting/overleg bij de familie 
Luijerink inzake een nieuw te bouwen zonnepark dat grenst aan het park van Kronos.  
 
 
6.  Energiecafe Overdinkel: 
 
Met medewerkers van de gemeente Losser is overleg geweest rond het thema “duurzaamheid”. Er is door 
de dorpsraad extra input verschaft. De gemeente gaat op 26 oktober a.s. een energiecafé houden in het 
Trefhuus. Het betreft een voorlichting over het thema energie in al zijn facetten voor belangstellende 
inwoners.  
 
7. Pumptrackbaan: 
 
Hans en de initiatiefnemers hebben opnieuw gesproken met vertegenwoordigers van Sportclub Overdinkel. 
Veel locaties zijn afgevallen. Als een van de laatste opties wordt gekeken naar een stuk grond tussen het 
hockeyveld en het voetbalveld grenzend aan de Invalsweg. Probleem is dat op dit stuk veel bomen staan. 
De gemeente Losser is verzocht om te onderzoeken of op deze locatie een pumptrackbaan te realiseren is. 
 
8. Specifieke vragen aan de gemeente losser: 
 
A Het windbeleid van de gemeente Losser is gewijzigd. Aanvragen voor windmolens dienen bij de 
provincie ingediend worden. Als deze aanvragen er toch komen zal de gemeente zo nodig bezwaar 
makende bewoners ondersteunen. 
B Beantwoording van een vraag over de voorgang van nieuwbouw in de Geurmij 2: Er zijn 23 
belangstellenden waarvan 12 uit Overdinkel 6 uit de regio en 5 van buiten de regio. Van 16 specifieke 
kavels (groter of kleiner dan gepland) zijn er 12 verkocht en 4 in reservering. 
C Is het waar dat het Aldi terrein verkocht is aan de heer Reuvers van het gelijknamige autobedrijf. Het 
antwoord hierop is ja. T.a.v. de invulling is nauw overleg met de gemeenteLlosser. Er is een stedenbouw 
kundig bureau ingeschakeld om te kijken hoe een samenhang in de kern van Overdinkel kan worden 
gerealiseerd. Ook de Pr. Hendrikstraat wordt hierbij betrokken. Dit plan/werkwijze is eerder door de 
dorpsraad aan de gemeente losser voorgesteld. 
D Gezondheidscentrum 2 in de oude bibliotheek, de aanvraag en het onderzoek naar verbouw loopt nog 
steeds. De gemeente losser dringt er bij betrokkenen op aan dat het tijd is voor een keuze. 
E De adressering van het Trefhuus en de school blijft zoals het was. Het kost met name voor de school te 
veel geld om alle stukken waar het huidige adres wordt vermeld, aan te passen. 
F In de media wordt Overdinkel neergezet als een dorp waar veel drugsoverlast plaats vindt. Ook 
Burgerforum vraagt hier aandacht voor. De dorpsraad en veel andere groeperingen in het dorp werken er 
hard aan om een positieve boost te geven aan vele maatschappelijke ontwikkelingen. Deze negatieve 
aandacht helpt niet! De heer Spanjer van de politie geeft aan dat de drugsoverlast niet méér is dan in 
andere kerkdorpen. Bovenstaand is onder meer onze reactie aan de wethouder voor Overdinkel. De 
dorpsraad wil het thema hiermee niet wegwuiven.  
 
9. Onderzoek woningmarkt Twente: 
 
Er is door studenten verzocht om informatie aan te leveren over de woningmarkt in Overdinkel. Gezien het 
volle programma van de dorpsraad kunnen wij hier niet aan mee werken. Carll gaat betrokkenen 
informeren. 
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10. Losser journaal en sociale media 
 
We gaan de weekkrant van Losser één week eerder informeren over de vergaderdata van de dorpsraad. 
We willen het open karakter van de vergadering benadrukken door te melden dat deze kan worden 
bijgewoond en dat er thema’s ingebracht kunnen worden (inloop uur). Voor de specifieke agenda willen we 
een verwijzing naar onze sociale media kanalen. We gaan met een werkgroep de samenhang tussen de 
website en de info voor sociale media concretiseren. Op dit moment heeft de dorpsraad 185 volgers op 
sociale media. 
 
11. Terugkoppeling van onze infoavond voor inwoners 
 
Van de info avond die op17 mei jl. samen met “Bruisend Overdinkel” is gehouden is een verslag gemaakt. 
Dit verslag kan wellicht nog op de website geplaatst worden (Hans overlegt met Jos). Van alle ingekomen 
ideeën gaan we de volgende selectie op haalbaarheid onderzoeken: 
A Speeltuin bij het Trefhuus vergroten en vernieuwen, Carll gaat overleggen met betrokken partijen; 
B Moestuintjes voor mensen met een kleine beurs. Is dit thema levensvatbaar? Tanja gaat op onderzoek; 
C Oorlogsmonument voor Overdinkel. Hans neemt hierover contact op met “de Historische kring Losser” . 
 
Hans en Carll nemen contact op met de inbrengers van de ideeën. 
 
12. Subsidie aanvraag Sportclub Overdinkel voor led verlichting sportveld 
 
Er wordt ingestemd met een bijdrage van 500 euro. 
 
14. Rondvraag 
 

- Hans gaat een brief schrijven aan de gemeente Losser met het verzoek om Domijn informatie te 
laten verschaffen over hun duurzaamheidsplan voor woningen met lage energie labels D E en F. 

 
- De insectenhotels zijn bijna klaar. Het is de bedoeling dat ze begin volgend jaar op de beoogde 

locaties staan. 
 

- Tanja en Patrick gaan in overleg met Joost van de Pax-Christie school over een stuk grond voor 
een hondenlosloopveld.  
 

- Irma meldt dat de Hervormde kerk sluit op 31-12-2023 
 

- Volgende vergadering willen met de gemeente praten over de oude locatie “Ot en Sien” en de Aula. 
 
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, 9 november 2022  
om 19.30 uur. Vergeet niet om in actie te komen op de thema’s van de voortgangslijst waar je naam 
bijstaat. 


