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Datum 14 februari 2017   
Plaats Vergaderlocatie ‘t TREFHUUS                      Aandachtsgebieden 

Leden Theo Geerligs (Voorzitter)                                        Algemene voorlichter dorpsraad 

Riet Westerbaan (1e notulist)                                    Geen bijtaken   

Hans Fij (secretariaat)                        Buitengebied , Toerisme en Website 

Anne de Vries (2e 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  

Vertegenwoor- 

diging en advies  

Mieke Bouwhuis (Adviseur)                                        Stichting Fundament                             

Herman Spanjer (Adviseur)                                       Wijkagent Overdinkel 

Robert Bellers (vertegenwoordiger van)                    Ondernemers Club Overdinkel     

Webmaster  Jos klein Robbenhaar  

Aanwezig  Hans Fij, Anne de Vries, Petra Assink Jasink, Jacqueline Velders, Herman Spanjer, Robert Bellers (OCO) en Mieke Bouwhuis      

Afwezig  Theo Geerligs (ziek) en Frank Hengelman (zonder afmelding)   

  

 

1. Opening 

In verband met ziekte van voorzitter Theo Geerligs neemt Hans Fij het voorzitterschap voor 

deze vergadering over en heet de aanwezigen welkom. 

 

2. Vaststelling Agenda 

Hans deelt mee om als agendapunt te willen toevoegen: Zonnepark Overdinkel. 

 

3. Postbehandeling   

A. Ingekomen: 

Gemeentelijke stukken: 

- Uitnodiging en agenda commissie- en raadsvergadering – tkn.  

- Subsidieregeling op evenementen - tkn. Tevens door Hans doorgestuurd naar Henk Anderson. 

- Stukken voor smokkelbijeenkomst. 

Stimuland:  Nieuwsbrief januari 2017. 

Diversen:  Mail van Nico Broekhuis m.b.t. het Zonnepark Overdinkel. Zie punt 6. 

B. Uitgegaan: 

- Oproep nieuwe bestuursleden voor de Dorpsraad naar O.C.O. 

- Voorgaand verslag dorpsraadvergadering naar de Gemeente en de webmaster. 

- Aankondiging vergadering Dorpsraad naar de Streekbladen. 

- Bericht naar Syntus over behoud oplaadzuil OV in Overdinkel. Zie punt 7. 

- Reactie naar Nico Broekhuis (Zonnepark). 

 

4. Toekomst Dorpsraad (voorzetje Theo en Hans). 

Als belangrijkste punten, die volgens Theo en Hans onder de aandacht moeten komen, geven zij 

aan: 
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- Het wijzigen van de aandachtsgebieden. Een andere opzet misschien? Denk hierover na en dan  

  kunnen we in de volgende vergadering hierop terugkomen. We kunnen bijvoorbeeld per project  

  de talen verdelen. Dan kan in verschillende samenstellingen worden gewerkt. 

  Er lopen nog 3 aandachtsgebieden: het plein voor ’t Trefhuus, de smokkelroute en het  

  Glasvezel in het buitengebied. 

- De gemeente verleent 2x per jaar subsidie voor projecten. Dit is in april en oktober van elk  

  jaar. Hierbij dienen tevens de bewoners van Overdinkel te worden betrokken. Voor april zal het  

  niet haalbaar zijn, maar voor oktober kan eventueel een project worden opgezet. Als de  

  gemeente een project aandraagt, dan dient duidelijk van tevoren te worden aangegeven, of de  

  Dorpsraad dit project aanneemt of niet. 

- Laat jongere werkers aanschuiven bij projecten om zodoende via een samenwerking iets te 

  te kunnen bereiken. Er staat op elke donderdagavond in de buurt van het Zorgcentrum  

  Tiekerhook een jongeren-bus. Jacqueline en Hans gaan volgende week of een week later met de  

  jongeren in de bus praten om er achter te komen, wat bij hen leeft. 

- Voor het aanvragen van de subsidie is het misschien nodig om iemand die van de aanvraag op de 

  hoogte is, een uitleg te laten geven. O.C.O. en Stichting Fundament zeggen hierbij hun hulp 

  toe. Tevens zouden ook bewoners bij de aanvraag betrokken moeten worden. 

 

5. Terugkoppeling bijeenkomsten toerisme en smokkelen door Petra en Hans. 

Op 23 januari is het bestuur van het toeristisch genootschap voorgesteld. Hierin zitten 5 

mensen, maar men wil dit genootschap graag uitbreiden naar 7 mensen. Carll Sijpkes wil zich 

hiervoor opgeven. Hans Fij geeft dit door aan het genootschap. Dit bestuur is verantwoordelijk 

voor de verdeling van het door de gemeente Losser vrijgemaakte bedrag van 30.000 euro op 

basis van de plannen die bij hun worden ingediend. 

Tijdens de laatste smokkelbijeenkomst op 30 januari jl. is de voortgang van alle lopende 

toeristische ideeën (er zijn er al vele) gepresenteerd. 

Daarnaast is er ook nog de grensoverschrijdende fietsroute waar Petra en Hans mee bezig zijn. 

Deze route wordt afgemaakt, maar staat los van de grotere route, waarin een smokkelroute is 

aangegeven.  

Het verslag van de laatste smokkelbijeenkomst wordt nog door Monique Hamers verstuurd en 

zal door Hans doorgestuurd worden naar de Dorpsraadleden. 

 

6. Nieuws uit de aandachtsgebieden. 

* Zonnepark: 

Hans heeft contact gehad met Powerfield; zij hebben een aantal gesprekken bij de gemeente 

gehad en het blijkt nu, dat de voorfase bijna klaar is. Indien het geheel is afgerond, neemt 

Powerfield contact met Hans op. 

Bewoner Nico Broekhuis heeft 2 mails gestuurd naar de heer J. Janssen van Eelerwoude en in 

deze mails heeft hij uitgebreid aangegeven, waarom in Overdinkel (op deze plek) geen Zonnepark 

zou moeten komen. Hij heeft geen reactie van de heer Janssen ontvangen, maar de heer Janssen 

heeft wel zeer kort geleden contact opgenomen met Hans. Hij wil graag weten, hoe de 

Dorpsraad in dit project staat en wil dit eind deze week bespreken. Hans heeft een afspraak 

met hem gemaakt op vrijdag, 17 februari 2017 om 13.00 uur in ’t Trefhuus. Ook Carll, Petra en 

misschien Jacqueline zijn hierbij aanwezig. Wij willen graag weten, wat er precies speelt. 

* Glasvezel in het buitengebied: 

We zijn weer terug bij af en hebben 1,5 jaar vertraging opgelopen door CIF omdat hun 

rendementseisen nu niet haalbaar blijken te zijn. De deur richting CIF is nog niet helemaal dicht.  

      Pagina 03 



  

 

Op 20-02-2017 is er een bestuursvergadering en op 21-02-2017 is er weer een bespreking van 

de werkgroep gepland (Petra is hierbij aanwezig). Hier zal de laatste stand van CIF bekend 

worden gemaakt en ook uitleg worden gegeven over plan B. Het dagelijks bestuur heeft reeds 

(opnieuw) een gesprek gevoerd met Trend. 

* Kerstverlichting: 

De kerstverlichting is aan Wolters betaald. Er zijn 60 nieuwe delen aangekocht en met de 37 

nog bestaande delen, is er volgens Bergsma Hoveniers voldoende om de boom op het plein 

permanent te voorzien van verlichting. Petra zal nog een definitieve afspraak maken met 

Bergsma Hoveniers en Mark Slooijer (gemeente) om deze dan ook werkelijk in de boom te 

plaatsen. Petra gaat er van uit dat de twee systemen niet gekoppeld kunnen worden, Wolters 

heeft in een eerder stadium aangegeven dat dit wel mogelijk zou zijn. Optisch is de verlichting 

wel hetzelfde. 

Robert Bellers wil in het O.C.O. bespreken of er ideeën zijn voor kerstverlichting aan de 

Hoofdstraat of een kerstboom bijvoorbeeld ergens tussen het centrumplein en de 

kerstverlichting op het terrein van Wolters. Voor deze straat- en sfeerverlichting is 

waarschijnlijk projectsubsidie aan te vragen. 

* Tekst bloembak op plein: 

Petra deelt mee, dat op de bloembak op het plein voor ’t Trefhuus enige discussie is ontstaan 

over de uitvoering van de apostrof (komma bovenaan de regel). De apostrof kan afbreken, of 

kinderen kunnen zich eraan bezeren. In deze vergadering wordt besloten, dat: 

als de apostrof en de kleinere hoofdletter T voor het woord TREFHUUS teveel bezwaren 

opleveren, zowel de apostrof als de kleinere hoofdletter T geheel verwijderd worden. 

* Programmaraad: 

Jacqueline en Carll geven aan, dat zij niet meer deelnemen aan de programmaraad van ’t 

Trefhuus. 

 

7. Input O.C.O. 

Robert Bellers is nog steeds bezig om het oplaadpunt voor de OV-chipkaart in Overdinkel te 

behouden. Het is niet eenvoudig om dit voor elkaar te krijgen. 

De verslagen van de Dorpsraad zullen vanaf heden ook naar Diana Bellers (O.C.O.) worden 

gestuurd en kunnen dan worden doorgestuurd aan de O.C.O.-vertegenwoordiger die de 

Dorpsraad bezoekt. 

Op donderdag, 16 februari 2017 zal de carnavalsroute voor de schoolkinderen plaatsvinden. 

Langs de route zorgt O.C.O. voor ballonnen aan de lantaarnpalen. 

 

8. Interne actiepuntenlijst  

Zoals begin 2016 afgesproken dient er aan het begin van elk jaar een financieel overzicht te 

worden overlegd aan een kascommissie van de Dorpsraad. Voor de kascommissie worden Carll en 

Hans benoemd en Hans zal contact met Frank opnemen om een datum vast te leggen.  

 

9. Rondvraag:     Er zijn geen vragen meer voor de rondvraag. 

 

10. Sluiting: De voorzitter bedankt alle aanwezigen en sluit de vergadering rond 22.00 uur. 

 

De volgende vergadering staat gepland op dinsdag, 14 maart 2017 in ’t Trefhuus. 

 

Verslag van Riet Westerbaan 


