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Datum 10 januari 2017   
Plaats Vergaderlocatie ‘t TREFHUUS                      Aandachtsgebieden 

Leden Theo Geerligs Voorzitter                                          Algemene voorlichter dorpsraad 

Riet Westerbaan (vicevoorzitter)                             Bestuursgroep Kulturhus   

Hans Fij (secretariaat )                         Buitengebied , Toerisme en Website 

Anne de Vries ( notulist )                         Contactpersoon: Stichting Muziekkoepel Overdinkel  

Frank Hengelman (penningmeester)                       Geen bijtaken   

Carll Sijpkes                                                      Voorzieningen dorp, cultuur en gezondheidszorg 

Petra Assink-Jasink                        Buitengebied, Toerisme en  straatnamencommissie  

Jacqueline Velders                                                     Coördinator  Facebook , Programmering Kulturhus   

Vertegenwoor- 

diging en advies  

Mieke Bouwhuis (Adviseur)                                        Stichting Fundament                             

Herman Spanjer (Adviseur)                                       Wijkagent Overdinkel 

Marcel Visser  ( vertegenwoordiger)                         Ondernemers Club Overdinkel     

Webmaster  Jos klein Robbenhaar  

Aanwezig  Theo Geerligs Hans Fij Anne de Vries Frank Hengelman  Petra Assink Jasink Jacqueline Velders  Herman Spanjer Marcel 

Visser OCO en Mieke Bouwhuis      

Afwezig   Riet Westerbaan en Carl Sijpkes   

Bericht van 

aftreding  

Gert Mekkelholt. Per 01 -01 -2017  

 

1/ Opening 

 Voorzitter Theo Geerligs heet alle aanwezige bestuursleden en vertegenwoordigers van harte 

welkom in deze eerste vergadering in het nieuwe jaar. Het jaar 2017 waarin het project “Hart 

van Overdinkel” tot een afronding komt . Dat betekent ook voor de Dorpsraad een nieuwe 

renking van speerpunten. Ook de bestuurssamenstelling zal dit jaar veranderen  door het 

aanstaande vertrek van twee senioren.  

    

2 Vaststelling Agenda  

Geen wijziging voorgesteld  . 

 

3 / Postbehandeling   

a/ Ingekomen : Vergaderschema 2017 van de Raad tkn  

Uitnodiging voor de Nieuwjaarsreceptie in het Gemeentehuis/zal bezocht worden.  

Vervolgnota herziening subsidiebeleid / zie pt 5  

Subsidiebeschikking voor smokkelroute. tkn 

Uitnodiging Toeristisch Genootschap./zie pt 5    

Nieuwsbrief Stimuland tkn 

Update glasvezel buitenaf tkn  

Informatiebrief werkzaamheden Centrumplein .tkn  

Bericht van bestuurslid Gerton Mekkelholt over zijn besluit om te stoppen als bestuurslid. 

b/Uitgegaan : Verslag voorgaande vergadering naar de Gemeente en de webmaster. 

Aankondiging Vergadering Dorpsraad naar de Streekbladen. 
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4 Brainstormen over de toekomst van de Dorpsraad 

Er wordt van gedachten gewisseld over het aantrekken van nieuwe bestuurleden en de 

functieverdeling. Aanleiding is het aanstaande vertrek van Theo Geerligs en Anne de Vries en 

het vertrek van bestuurslid Gerton Mekkelholt. De voorzitter zei het in zijn openingswoord al ; 

nu het jarenlange agendapunt Kulturhus en Centrumplein minder aandacht behoeft is het een 

goed moment om de leefbaarheidagenda van het dorp opnieuw tegen het licht te houden. 

Vanavond is de eerste stap om vast wat ideeën te ventileren. Theo en Hans zullen proberen voor 

de volgende vergadering een voorzetje voor de volgende brainstorming te maken.       

 

5 Mededelingen en nieuws uit de aandachtsgebieden . 

=Op 23 en 30 januari zijn bijeenkomsten over de onderwerpen Toerisme en Smokkelthema . 

Hans en Petra zullen beide bijeenkomsten bezoeken en in de volgende bestuursvergadering 

verslag doen. 

=De bestuursleden waren unaniem blij met het kerstpakket wat o.a met behulp van Frank, 

Jacqueline en Theo is samengesteld en bezorgd . 

= Gerton Mekkelholt is al geruime tijd niet meer betrokken bij de Dorpsraad ivm tijdgebrek. 

Desgevraagd was hij van mening dat daar op afzienbare tijd verandering in zou komen. Daar 

komt hij van terug vandaar zijn besluit aan het begin van het jaar zijn functie als bestuurslid 

neer te leggen. Wij zullen op gepaste wijze afscheid van hem nemen. 

= Er is een mondeling verzoek van de CDA fractie om in een volgende vergadering aan te 

schuiven voor gedachtewisseling. De voorzitter zal een afspraak maken. 

=Petra is actief geweest om afspraken over de permanente kerstverlichting in een van de bomen 

op het centrumplein. De gesprekspartners zijn Jos Wolters , Bergsma hoveniers en de 

Gemeente. De verlichting zal worden aangebracht voor het blad aan de betreffende boom komt.  

De oude kerstverlichting met trafo-kist van de gemeente gaat naar het Kulturhus. 

De deels nog werkende verlichting (37) van Wolters wordt samen met de door de Dorpsraad (60) 

nieuw aangekochte verlichting hergebruikt voor de boom op het centrumplein. 

=Riet Westerbaan heeft na een ongelukkige val een heup gebroken en kan voorlopig niet actief 

zijn voor de Dorpsraad. Anne blijft gedurende die tijd notuleren. Petra en Hans gaan bij haar op 

bezoek. 

= Bilbija voormalig tandarts en kunstenaar in Overdinkel heeft de wens het grote beeld   

“de smokkelaars" terug te brengen naar Overdinkel. Dat past goed nu alle partijen bezig zijn 

met het thema smokkelen voor Overdinkel en Glane. Burgemeester Sijbom gaat naar Rotterdam 

waar Bilbija nu woont om e.e.a te bespreken en te kijken waar het beeld dan het beste geplaatst 

kan worden. Wordt vervolgd. 

=De nieuwe subsidieregeling van de Gemeente gaat uit van jaarlijks een basisbedrag met 

daarnaast de mogelijkheid onderbouwde en voor de leefgemeenschap belangrijke aanpassingen 

voor te stellen. Ook de dorpsgenoten kunnen inventariseren wat zij wenselijk of zelfs 

noodzakelijk vinden voor de leefbaarheid in Overdinkel. De Dorpsraad wil daar graag een 

spilfunctie in vervullen .    

= Het is als de financiën het toelaten de bedoeling een gezellige avond met de bestuursleden en 

hun partners te beleggen. De secretaris en penningmeester zoeken daarvoor een locatie. 

Gedacht wordt aan vrijdag 03 februari. 

=Er zijn nog geen vorderingen in plannen en aanleg van glaskabel in het buitengebied te melden 

aldus Petra die namens de Dorpsraad de ontwikkelingen volgt. 
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= Wijkagent Herman Spanjer zegt dat er rekening mee gehouden moet worden dat Oldenzaal 

nog meer als centrale politiepost voor Noord Oost Twente zal worden ingericht en de politie in  

Losser een kleinere behuizing in het gemeentehuis krijgt toegewezen. Een tweede mededeling is 

het rustige verloop van de jaarwisseling in Overdinkel.     

= Inrichting Dorpsplein:  De definitieve indeling van de dukaten/munten en vernevelaars zijn nu 

bekend gemaakt door de  Gemeente Losser. Daarnaast is er informatie uitgewisseld over de 

tekst grote,stijl en kleur van de naam Kulturhus die op rand van de plantenbak aan de 

Hoofdstraat komt te staan. 

= Gesprek gehad met historische kring Losser (Bennie Nijhof) en Gemeente Losser (Mark 

Slooier): Onderwerp: Behoud/restauratie en terugplaatsing van het beeldje “man met bal” 

wat jaren geleden voor de sporthal "de Spil" heeft gestaan. Bennie Nijhof zal een offerte 

aanvragen en met de gemeente kijken wat de mogelijkheden zijn. De Dorpsraad heeft hier net 

zo als de Historische kring zelf geen middelen voor. Voor plaatsing in het Kulturhus (voorkeur 

historische kring) aangegeven dat Nijhof hiervoor niet bij de Dorpsraad Overdinkel en gemeente 

Losser moet zijn maar bij de eigenaar Domijn. 

= Mededelingen uit de OCO: Een delegatie van de Ondernemersclub Overdinkel heeft een 

gesprek met de gemeente gehad en daarbij voor een aantal punten aandacht gevraagd. De 

grootste zorg is het in rap tempo verdwijnen van winkels in het dorp en de wens dat ook de 

gemeente actief mee zoekt naar oplossingen. Verder is er aandacht voor de veiligheid van de 

bewoners van Tiekerhook gevraagd door tijdig de sneeuw rondom de instelling te ruimen. Marcel 

Visser zegt dat deze wens al bij de eerste sneeuwval is gehonoreerd. Verder werd opnieuw 

gesproken over de wens de afvalcontainers ondergronds te installeren. Marcel was content met 

de betrokkenheid vanuit de Gemeente. Een positief bericht in dit verband is de komst van weer 

een eigen apotheek in het dorp. De Dorpsraad vindt het initiatief van de OCO om bij de ingangen 

van het dorp passanten namens de Ondernemers en de Dorpsraad prettige feestdagen te wensen 

heel mooi .     

 

6 Interne actiepuntenlijst  

De lijst wordt ter vergadering opnieuw ingericht voor 2017 .  

 

7 Rondvraag  

Geen vragen meer . 

 

8 Sluiting  

De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering rond 22.00 uur. 

 

Volgende vergadering Dinsdag 14 februari vanaf 19.30 uur in het Kulturhus. 

 

 

Voor verslag  

Anne de Vries  

  

 

 

. 

 


