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Datum 14 december 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 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,  Alma Witte-de Jong, Ben Huttenhuis op Bevers, Carll Sijpkes; Marian Oosterbroek (Wethouder)Herman Spanjer, Frank 

Hengelman 
Overige 
aanwezigen: 

1 inwoner uit het dorp 

Afwezigen: Tanja Eulderink, Irma Torn, Gerard Kwekkeboom, José van der Meijs 

 
 
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 09 november 2022 
 
Aanpassing notulen: het idee van de moestuinen wordt door stichting Fundament nog nader bekeken voor 
mogelijkheden en haalbaarheid 
 
4. Bestemming Ot en Sien en aula 
 
Marian: het bisdom wil de aula in de verkoop zetten, Ot en Sien wordt gesloopt 
Carll: de aula moet zijn huidige functie, indien mogelijk, behouden 
Hans: als het goed is staat de aula op de monumentenlijst van de gemeente. Is als wens door de 
Dorpsraad, HKL en de fracties in de gemeenteraad neergelegd. 
Carll: welke besluiten liggen er m.b.t. de brede school? De kinderen verhuizen in het nieuwe schooljaar 
naar het Kulturhus. 
Marian: over de bestemming van de brede school worden we op de hoogte gehouden. We willen geen 
versnipperde besluiten nemen, de visie richten op ontwikkelen 
Ben: de omgevingsvisie is opnieuw ter beoordeling aangeboden. Ben gaat Gerard Kwekkeboom vragen of 
er voor Overdinkel wezenlijke veranderingen aangebracht zijn. 
 
5: Oplaadpunten elektrische auto’s  
 
Zie punt 10a 

                                                                                                 
Notulen van de bijeenkomst bestuursleden Dorpsraad Overdinkel 
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6.  Verhoging dorpsbudget, inflatiecorrectie 
 
Marian: Er zal geen indexering plaatsvinden. 
Hans: Is te begrijpen aangezien, vooral vanwege corona, een gedeelte van het budget niet verbruikt is. We 
blijven we éénmalige initiatieven steunen 
 
7. Terugkoppeling Twence, NMO, gemeente 
 
Hans: we hebben bij elkaar gezeten te weten Natuur & Milieu Overijssel, gem. Losser in de persoon van 
Bart Wolters, twee medewerkers van Twence en de grondeigenaren Luijerink. 
De NMO biedt hulp aan bij het opzetten van een coöperatie die lokaal eigendom zou kunnen gaan worden 
en kan daarbij ook financiële ondersteuning bieden. 
Er wordt eind januari 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 meneer Broere NMO, Bas Wolters gemeente, 2 heren Twence, grondeigenaren 
Luijerink en Dorpsraad staat er 13 januari 2023 een voorbespreking gepland om te bepalen hoe de info 
avond moet worden opgezet. 
 
8. Spreukenpaaltjes 
 
De spreukenpaaltjes blijken een collectors item, ze verdwijnen regelmatig. De vraag ontstaat wie er voor 
deze paaltjes verantwoordelijk is; vervanging onderhoud etc. Er is geen potje voor bij de gemeente Losser. 
Er gaat geïnventariseerd worden hoeveel bordjes er vervangen moeten worden en deze zullen voorlopig 
bekostigd kunnen worden uit de ruimte in het budget van de dorpsraad. Er wordt akkoord gegaan met dit 
voorstel. 
 
9. Dodenherdenking 04 mei 
 
Hans: er is contact geweest met de Historische kring en er zijn geen gebeurtenissen te melden in 
Overdinkel waarvoor een herdenking zou kunnen worden georganiseerd. We moeten dit niet doen, niet 
willen.  
De dorpsraad is het met deze zienswijze eens en zal er verder geen actie op ondernemen. 
 
10. Aanpassing plein Kulturhus 
 
Hans: ik ben benaderd door René Weggen van Bruisend Overdinkel inzake de eventuele aanpassingen 
aan het plein. Het blijkt dat er een aantal zaken op het plein belemmerend werken. Bruisend Overdinkel, 
Stichting Fundament en SKO hebben een lijstje met voorstellen gemaakt en Hans heeft deze gestuurd 
naar de gemeente. Dit wordt medio januari besproken.  
De brede school gaat medio augustus ook naar het Kulturhus en hebben een eigen wensenlijstje gemaakt 
m.b.t. aanpassingen aan het plein. Dit moet nog intern besproken door de Brede School. Het definitieve 
wensenlijstje zal dan aan Hans aangeboden worden en ook naar de gemeente gestuurd worden. 
Vervolgens zullen alle betrokken partijen om de tafel gaan om een en ander te bespreken. 
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10a. Oplaadpunten elektrische auto’s 
 
Er zijn te weinig oplaadplekken, er is nu één oplaadpunt en komt er binnenkort één bij. Het is mogelijk om 
zelf aanvragen te doen voor openbare laadpalen. Zie Gemeente Losser, Openbare laadpaal. 
 
11. Rondvraag 
 
De voortgangslijst is geactualiseerd, eventuele wijzigingen graag doorgeven voor de volgende vergadering 
 
Marian: acties bestrijding energiearmoede 

- Er worden lijnen opengesteld 
- Van de regelingen wordt nu maar voor 50% gebruik gemaakt, bekendheid optimaliseren 
- Actief melding gaan maken van de mogelijkheden/regelingen 

Er wordt een totaal overzicht gemaakt van de regelingen en er worden scenario’s ontwikkeld waarover in 
januari beslissingen zullen worden genomen 
Carll: heeft verschillende keren contact gezocht met Stichting Leergeld en deze reageert niet op zijn 
verzoeken. Dit mag niet voorkomen, er moet gereageerd worden op deze verzoeken. 
 
 
Om 21.00 sluit Hans met dank aan alle aanwezigen deze vergadering en wenst allen fijne feestdagen toe. 
 
 Verslag van Alma Witte-de Jong 
 
De volgende Dorpsraadvergadering zal plaatsvinden op woensdag, 11 januari 2023 
om 19.30 uur. Vergeet niet om op uiterlijk 04 januari 2023 jullie agendapunten door 
te geven. 


