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Vergaderlocatie ‘t TREFHUUS
Aandachtsgebieden
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
Mieke Bouwhuis (Adviseur)
Stichting Fundament
Herman Spanjer (Adviseur)
Wijkagent Overdinkel
Jos in het Veld (vertegenwoordiger van)
Ondernemers Club Overdinkel
Jos klein Robbenhaar
Hans Fij, Anne de Vries, Petra Assink Jasink, Jacqueline Velders, Herman Spanjer, Jos in het Veld (OCO) Mieke Bouwhuis
en Joop Hassink ( gedeeltelijk )
Carl Sijpkes en Riet Westerbaan .
Dhr Leo verhoef

Vertegenwoordiging en advies
Webmaster
Aanwezig
Afwezig
Inloop
spreekuur

1. Opening
Voorzitter Theo Geerligs opent de vergadering met een welkomstwoord.
2 Inloopspreekuur
De heer Leo Verhoef maakt gebruik van het inloopspreekuur om zijn ongenoegen te uiten
over de locatie van de pinautomaat aan de Hoofdstraat. Omdat er beperkte
parkeergelegenheid in de buurt is, ontstaan gevaarlijke situaties. De leden van de
Dorpsraad brengen in herinnering dat de RABO organisatie het laatste woord wenste over
de plaats met o.a de specifieke eis dat de locatie aan de Hoofdstraat zou komen. Verder
wordt opgemerkt dat er op enige afstand parkeergelegenheid voor handen is. Het op
schrift gestelde besluit zal worden opgevraagd en verzonden naar de heer Verhoef.
3 Onderwerpen voor wethouder Hassink
= Het bedrijf “Powerfield “ heeft een uitgebreide en aangepaste planversie voor de
inrichting van een park met circa 80.000 zonnepanelen bij de Gemeente ingeleverd.
Daarmee is voor de ambtelijke organisatie een traject van een eerste bestudering van alle
planonderdelen begonnen.In de Gemeenteraadsvergadering van waarschijnlijk de maand mei,
kunnen de raadsleden de eerste bevindingen bekijken en besluiten of zij groen licht geven
voor een verdere meer gedetailleerde uitwerking. Zo ja dan volgt een lange procedure met
o.a de pagina 02 aanvraag van een bestemmingswijziging voor het betreffende terrein,
termijnen van bedenkingen en gelegenheid tot het maken van bezwaar. De rol van de
Dorpsraad is e.e.a op de voet te volgen en de bevolking voldoende gelegenheid te geven
zich uit te spreken over dit project. Wordt vervolgd.

Pagina 02
= Nieuwe gemeentelijke subsidieregeling.
Het College van B&W stuurt binnenkort een brief met verdere toelichting en aanwijzigingen
om de regeling in uitvoering te brengen . De eerste periode van voorstellen wordt verwacht
voor 1 mei aanstaande. In een volgende vergadering zal de Dorpsraad bekijken of er reden
en tijd is om dan alvast een aanvraag te doen.
4. Vaststelling Agenda
Op verzoek van Jos in het Veld OCO komt het onderwerp Oranjecomité met o.a het
Paasvuur op de agenda bij het onderwerp: Nieuws uit de aandachtsgebieden.
5. Postbehandeling
Ingekomen :
= Actuele gemeentelijke agenda’s, verslagen en uitnodigingen zijn ontvangen en tkn naar de
bestuursleden verzonden.
= Dhr Verhoef kondigde zijn ongenoegen over de plaats van de pinautomaat schriftelijk aan
(zie punt 2 van dit verslag) .
= Monique Hamer wil Overdinkel en Glane toevoegen aan de Gildehaus- Dinkel route.
= Nieuwsbrief februari van Stimuland .
= Lobke van Oenen heeft aanvullende ideeën over de AED situatie.
De secretaris heeft haar uitgenodigd gebruik te maken van het inloopspreekuur.
= Hallo Losser verzoekt actuele input van de Dorpsraad.
= Berichtgeving over feestelijke afronding van het project “ Hart van Overdinkel “ op 7
juli aanstaande.
= Uitnodiging voor een bijeenkomst van de gezamenlijke Dorpsraden op 20 maart
aanstaande .
= Correspondentie over wandelroute naar en over het voormalige Tiekenveen afvalterrein.
= Schriftelijke vervolg info over de werkzaamheden Centrumplein.
Uitgegaan :
= De notulen van de voorgaande Dorpsraadvergadering zijn verzonden naar de Gemeente en
de webmaster van de Dorpsraad.
= Vraag aan OCO na te denken over geschikte kandidaten voor een bestuursfunctie in de
Dorpsraad.
= Aankondiging vergadering Dorpsraad maart naar de Streekbladen.
= Reactie naar Nico Broekhuis (Zonnepark).
6 Inrichting Dorpsplein vervolg ( informant Petra )
= Type kraan watertappunt: Het blijkt moeilijk te zijn een passende kraan bij de
zandsteenzuil te vinden. Met enige tijdsdruk zijn er toch nog enkele voorstellen opgevraagd
omdat de voorkeur uitgaat naar een messing of bronskleurige kraan.
= Petra toont een proefstuk van de in steen gebeitelde letters en de afbeelding van de
vlaggen. De vergadering is ingenomen met de keuze en geeft hierbij eenstemmig
goedkeuring voor productie.
= De uitvoering van een vuurkorf:Er is gekozen voor de (dukaten) afbeeldingen: een ½ cent
aan beide zijden en het “oude” smokkel mannetje op het deksel als deze gesloten is.
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= Permanente sfeerverlichting: Contact gehad met Bergsma deze zal de verlichting i.o.m.
de gemeente in week 13 of 14 in de door ons aangewezen boom plaatsen. Wij dragen zorg
voor de voorbereiding van de lampjes en dat deze tijdig in de container van de aannemer
staan.
= Een paar mensen van de gemeente buigen zich alvast over het programma voor de
feestelijke opening van het centrumplein op 7 juli. Ook de Dorpsraad wordt gevraagd om
mee te denken. Er wordt in een extra vergadering over nagedacht hoe de Dorpsraad zich
op deze dag het beste kan profileren.
7 Plannen Zonnepark
Een delegatie van de Dorpsraad heeft contact gehad met mensen van het bedrijf
Powerfield o.a over de eventuele financiële bijdrage voor fysieke projecten tbv de
gemeenschap van Overdinkel. Verder is alle actuele nieuws weergegeven onder punt 3 van
dit verslag.
8 Nieuws uit de aandachtsgebieden
= Hallo Losser vraagt de Dorpsraad of zij zorg willen dragen voor het “Hot News” uit
Overdinkel. Er zijn binnen de Dorpsraad geen mensen beschikbaar die een paparazzifunctie
ambiëren.
= Glasvezel in het buitengebied; Uiteindelijk is CIF op de valreep met een nieuw voorstel
richting TwentGlas gekomen en zal het gebied Hengel/Haaksbergen/Losser/Enschede worden
voorzien van glasvezel.
Abonnementsgeld is verhoogd naar €12,50 exclusief het gekozen provider pakket.
Afkoopbedrag eenmalig gehele looptijd €1600.-,dit was eerder niet mogelijk.
De 4% regeling is er niet meer, nagenoeg iedereen wordt aangesloten enkele uitzonderingen
krijgen tijdig een persoonlijk voorstel.
De glasvezel wordt nu alleen in de woningen aangelegd waarbij ook een abonnement is
afgesloten (eerder voorstel alle woningen voorzien van aansluiting). Bij latere aansluiting
zijn er nu extra kosten namelijk minimaal €995.- tot € .... aan de werkelijk gemaakte
“hogere” kosten in bepaalde situaties.
=De horeca in Losser mag vanaf nu langer open zijn. De gemeente stemde afgelopen week
onder voorwaarden in met een officiële proef voor ruimere openingstijden. Hiermee hoeft
de horeca niet meer om 02.00 uur te sluiten maar mag men om 03.00 uur dicht.
= OCO Jos in het Veld : Het Oranjecomité in ons dorp draagt zorg voor de organisatie
van het Paasvuur,de Koningsdag en de Sint Maarten rondgang. Voorzitter Luciën Game
heeft te kennen gegeven deze functie niet langer te kunnen combineren met zijn werk. Het
ziet er naar uit dat iemand deze taak over wil nemen. Het Paasvuur zal dit jaar aan de
Lakerinksweg worden ontstoken. Na het Paasvuur vinden sommige bezoekers het fijn nog
wat na te praten. Daar is het Kulturhus een geschikte plaats voor. Het idee zal worden
voorgelegd aan de beheerder van het Kulturhus.
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9 Actiepuntenlijst
Deze lijst voor intern gebruik is bijgewerkt tot 14 maart.
10 Rondvraag en sluiting
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag waarna de voorzitter de vergadering sluit
met dank voor de aanwezigheid en de inbreng.
De volgende vergadering is gepland op dinsdag 11 april vanaf 19.30 uur in het Kulturhus.
Voor verslag Anne de Vries

