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Notulen van de bijeenkomst bestuursleden Dorpsraad Overdinkel 
                                                                                    

Datum 11 januari 2023 
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 der Meijs– bestuurslid 
Patrick Muller- 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,  Carll Sijpkes; Frank Hengelman, Irma Torn, José van der Meijs, Patrick Muller, Alma Witte-de Jong 
Overige 
aanwezigen: 

 

Afwezigen: Tanja Eulderink, Ben Huttenhuis, Herman Spanjer 

 
 
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 en postbehandeling 
 
Er zijn geen op- en/of aanmerkingen op deze notulen en ze worden dan ook aanvaard. 
 
Post: Carll heeft van OCO een mail ontvangen m.b.t. het slopen en/of stelen van de 
kerstbomen en fairybells. Er wordt heel veel moeite gedaan om ons dorp te verfraaien met 
de feestdagen en het is dieptriest de gestolen items terug te vinden op marktplaats. Hiervan 
is aangifte gedaan bij de politie. Het voorstel vanuit de dorpsraad voor een 
schadevergoeding aan OCO van € 500,00 wordt unaniem aanvaard. 
 
4. Financiële stand dorpsbudget 
 
Frank heeft de cijfers gepresenteerd en deze zijn goedgekeurd. De toezegging van de 
jaarlijkse subsidie voor de dorpsraad is door de gemeente Losser reeds aangekondigd. De 
subsidieaanvraag bij de gemeente voor de insectenhotels is inmiddels binnen, de bijdrage 
van het Ketelhuis wordt verstrekt na aanbieden van een factuur. 
 
5: Jaarplan 2023 
 
Ben heeft een grote inbreng gehad in het opstellen van het jaarplan van 2022 maar is nu 
helaas door ziekte afwezig. Het jaarplan 2022 bevatte veel algemene zaken die 
overgenomen kunnen worden in het jaarplan 2023. Daarnaast richten we ons op een aantal 
actuele en belangrijke zaken te weten: 

- Volgen en participeren in ontwikkeling zonnepark “Zonneweide Drieland” 
- Met Domijn in gesprek gaan/blijven m.b.t. het isoleren van de huurwoningen 
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- Veranderingen/aanpassingen van het plein (huisvesting Brede School in Trefhuus) Bij 
deze gesprekken met belanghebbenden zal de Dorpsraad als intermediair fungeren 

- Realiseren van een hondenlosloopveld 
- Projecten met scholen o.a. het begeleiden en monitoren van de geplande 

oorlogswandeling 
- Aanpassingen/items die in de loop van het jaar naar voren komen zullen worden 

toegevoegd. 

6.  Stand van zaken Zonnepark 
 
Er wordt binnenkort een avond georganiseerd om deelname in de coöperatie uit te leggen, 
een volledig beeld te geven wat te doen en de mensen enthousiast te krijgen. Ook zal een 
voorbeeld coöperatie hun ervaringen vertellen. Daarna worden er vervolggesprekken 
gehouden. Ook wordt er in gesprek gegaan met OCO, er is veel kennis aanwezig m.b.t. deze 
materie. 
In samenspraak met Leander Broere NMO, Bas Wolters gemeente, 2 heren Twence, 
grondeigenaren Luijerink en Dorpsraad staat er binnenkort een voorbespreking gepland om 
te bepalen hoe de infoavond moet worden opgezet. 
 
7. Onderzoek restafval gemeente Losser 
 
José: de gemeente Losser heeft plannen om ondergrondse afvalopslag te realiseren. De 
Dorpsraad lijkt dit een slecht plan. Het heeft bij andere locaties in de regio geleid tot 
opeenhoping van zwerfafval om en rond de geplaatste afvalcontainers en veroorzaakt veel 
overlast voor de omwonenden o.a. in de vorm van stank en ongedierte. Daarnaast is dit een 
enorme kostenpost, bijv. de gemeente Enschede is per jaar € 200.000,00 kwijt om dit 
zwerfvuil op te ruimen. De huidige afvalverwerking middels grijze, oranje en groene 
containers werkt nu naar behoren; de bewoners betalen voor de containers die ze gebruiken 
en voor de ophaaldiensten. De vorming van zwerfvuil wordt op de manier tot een minimum 
beperkt. Carll zal de wethouder vragen naar de stand van zaken. 
Alma: Ik zou graag de terugkeer zien van het aan huis laten ophalen van grofvuil d.m.v. een 
afspraak of een vaste ophaaldag. Dit zou illegale dump kunnen voorkomen en/of 
minimaliseren. 
 
 
8. Oorlogswandeling (78 jaar vrijheid met scholen) 
 
Eind 2022 zijn er besprekingen geweest om deze wandeling te realiseren en hierop is door 
de scholen enthousiast gereageerd. De wandeling zal gaan plaatsvinden op 12 mei 2023. 
 
 
9. Rondvraag/mededelingen 
 
Hans: 

- Er wordt een vrijwilligersmiddag georganiseerd op 03 februari 2023. Op deze middag 
wordt ook de vrijwilliger van het jaar bekend gemaakt. Je kunt zich voor deze middag 
aanmelden. De flyer met alle relevante gegevens is na te lezen op de website van de 
dorpsraad. 

- In het collegeakkoord is een intensievere samenwerking met de Dorpsraden 
opgenomen. Mogelijk middels het afsluiten van een (nieuw) convenant. In de februari 
vergadering zal Peter Bosman (gemeente Losser) uitgenodigd worden om dit met 
ons te bespreken. In 2005 is er met de Dorpsraden een convenant getekend welke al 
sinds een jaar of 10 verwatert is. Hans zal voor de beeldvorming het toenmalige 
convenant naar de Dorpsraadleden sturen. 
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- Monique Hamers van de gemeente Losser heeft aangegeven omdat er al jaren geen 
markt meer wordt gehouden in Overdinkel deze vermelding officieel te laten 
vervallen. Carll vraagt waarom deze melding nu moet worden verwijderd, wat is 
hiervan de achterliggende gedachte. Als deze melding wordt verwijderd is deze niet 
meer te herstellen dus wellicht dit besluit voorlopig opschorten. 
Hans vraagt dit na. 
Antwoord: opheffen van de markt is puur een formaliteit. Dit omdat er nog maar 1 
marktkoopman is en de bestaande tekeningen verouderd zijn. Mocht er in de 
toekomst weer interesse zijn in een markt is het ten alle tijde mogelijk hier weer 
invulling aan te geven. 

- Er zijn nog twee dozen vol met gratis Corona testsets. Ik hou me aanbevolen voor 
ideeën hoe deze te besteden 

Carll: 
- De financiën voor de elektronische sportwand (hal) zijn rond! De bestellingen zijn 

gedaan en de indoorwand in de sporthal wordt binnenkort een feit. Hierop wordt door 
allen zeer positief gereageerd. 

- Het springkussenfestijn voor de kinderen tijdens de kerstvakantie was een enorm 
succes. Het zal zeker weer worden georganiseerd in 2023 

 
Irma: 
      -     Wat is de stand van zaken bij de Geurmeij? Wat zijn de ontwikkelingen, ik zie weinig    
            bouwactiviteiten. Carll zal de wethouder vragen naar de stand van zaken. 

Alma 
- N.a.v. vragen/opmerkingen van omwonenden inzake de snelheid verkeer Hoofdstaat: 

Er is inmiddels een onderzoek met metingen geweest en de uitkomst is bekend. Een 
wijziging aan de inrichting van de wegen en omgeving is niet haalbaar dit is in het 
verleden al uitgezocht en het resultaat hiervan was o.a. dat het praktisch niet 
uitvoerbaar was en een te grote impact zou hebben op het goed bereikbaar houden 
van de dorpskern en op het adequaat functioneren van het openbaar vervoer. 
Uiteraard is het wel mogelijk, ook wenselijk, om bij het constateren van eventuele 
snelheidsovertredingen hiervan melding te maken bij de politie en te verzoeken de 
handhaving te intensiveren. 

Patrick: 
- Heeft gesproken met Iris v/d Aa (gemeente Losser) om een hondenlosloopveld in 

Overdinkel te gaan realiseren. Iris geeft aan dat wij zelf moeten blijven zoeken naar 
een locatie. Hans geeft aan dat er door een aantal raadsfracties een motie is 
ingediend waarin het college de opdracht heeft gekregen samen met de Dorpsraden 
een onderzoek te doen (naar behoefte) hondenspeelvelden c.q uitrenvelden te 
realiseren. Patrick zal contact opnemen met Sandra Tiethoff, een van de 
initiatiefnemers van deze motie. 

 
 
10. Sluiting door de voorzitter 
  
Om 21.00 sluit Hans met dank aan alle aanwezigen deze vergadering 
 
 Verslag van Alma Witte-de Jong 
 
 
De volgende Dorpsraadvergadering zal plaatsvinden op woensdag, 08 februari 2023 
om 19.30 uur. Vergeet niet om op uiterlijk 01 februari 2023 jullie agendapunten door 
te geven. 


