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Datum 11 april 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 

Marcel Visser (vertegenwoordiger van)                    Ondernemers Club Overdinkel     

Webmaster  Jos klein Robbenhaar  

Aanwezig  Theo Geerligs, Hans Fij, Anne de Vries, Petra Assink Jasink, Jacqueline Velders, Herman Spanjer,, Mieke Bouwhuis, Riet 

Westerbaan en Marcel Visser (OCO). 

Verder aanwezig: de heren Gerard Kwekkeboom en Mark Slooijer van de Gemeente Losser.      

Afwezig  Carll Sijpkes (koken in ’t Trefhuus en Frank Hengelman (zonder afmelding)   

Inloop 

spreekuur 

Robert Bos uit naam van Muziekvereniging Grenslandkapel 

Dennis Smits uit naam van Muziekvereniging Grenslandkapel 

 

1. Opening 

Theo Geerligs opent deze vergadering en heet alle aanwezigen welkom. 

 

Inloopspreekuur 

Robert Bos en Dennis Smits komen binnen met de mededeling, dat de Muziekvereniging Grens-

landkapel dit jaar haar 50-jarig bestaan viert. Muziekvereniging De Eendracht waar de 

Grenslandkapel een onderdeel van is, bestaat dit jaar 100 jaar. Dit wordt gevierd op zaterdag, 

23 september 2017 en hun vraag is, of de Dorpsraad hieraan wilt meewerken middels een 

bijdrage in de kosten. 

Er zal een concert met een bekende trompettist worden gegeven voor ca. 350-400 mensen in de 

sporthal. De entreeprijs voor dit concert zal € 12,50 per persoon bedragen. Eventuele drankjes 

kunnen dan via Café ‘t Trefhuus worden geleverd. Een begroting voor dit hele gebeuren wordt 

tijdens deze vergadering aan Theo Geerligs gegeven. 

De Dorpsraad staat hier welwillend tegenover en zal subsidie aanvragen voor € 500,--. Ook zal 

de Muziekvereniging Grenslandkapel subsidie aanvragen uit de grotere pot van de Gemeente 

Losser. Voor beide aanvragen dienen formulieren te worden ingevuld en te worden ingeleverd bij 

de gemeente vóór 15 mei a.s. Eventueel kunnen beide formulieren in overleg samen met Theo 

Geerligs worden ingevuld. 

 

2.  Gesprek met Gerard Kwekkeboom en Mark Slooijer van de gemeente over opening 

    Dorpsplein 

Beide heren van de gemeente Losser vertellen, hoe zij de openingsdag zouden willen inplannen, 

eventueel in aansluiting op het Euregiofeest. 

                                                                                                       

                                                                                                                     

Notulen Bijeenkomst bestuursleden Dorpsraad Overdinkel 

     Dorpsraad Overdinkel 
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 Zij willen graag op 7 juli 2017 vanaf 14.00 uur een officiële opening plannen en het project  

“Hart van Overdinkel”  afronden. O.a. zal aandacht worden besteed aan het feit, dat het 

smokkelbeeld geschonken is door Voijislav Bilbija. Het beeld stond de laatste jaren in de 

Servisch Orthodoxe Parochie de Heilige Drie-eenheid in Rotterdam. De voormalige tandarts en 

kunstenaar uit Overdinkel: Voijislav Bilbija heeft de wens om het grote beeld  “de smokkelaars”  

weer naar Overdinkel te brengen. Destijds is het meegenomen naar Rotterdam, maar het is nu 

weer terug in ’t Trefhuus in Overdinkel. 

Wij als Dorpsraad bieden het watertappunt aan (van ’t dorp voor ’t dorp); hier hebben we ca. 15 

minuten voor nodig. Vanaf 20.00 uur wordt er een feest (met bandje) aan alle inwoners van 

Overdinkel aangeboden. 

  

De fietsroute dient dan klaar te zijn en ook dient de vermelding van het Vlinderpunt niet te 

worden vergeten. Tevens zal ook de VVV nog duidelijke informatie moeten communiceren. 

 

3. Vaststellen van de agenda 

Als agendapunt wordt toegevoegd: Bilbija. 

 

4. Postbehandeling 

Gemeentelijke stukken: 

-  Info over what’s app. groepen in Overdinkel. 

-  Agenda + stukken Raadsvergadering 4 april 2017. 

-  Uitnodiging aanbieden smokkelfamilie aan ’t Trefhuus. 

-  Info subsidies 2017. 

-  Agenda + stukken Commissievergadering 18 april 2017. 

- Uitnodiging afscheid burgemeester Sijbom op 9 mei 2017. 

Stimuland: 

-  Nieuwsbrief Stimuland maart 2017. 

Overig: 

-  Verslag deze vergadering naar Gemeente en Website. 

-  Aankondiging vergadering weekbladen. 

-  Therry Boon: beëindiging secretariaat Dorpsraad Glane. 

-  Aanvraag René Weggen voor subsidie E-game competitie (Sportclub Overdinkel). 

-  Verzoek Marion Hartendorp om een foto van de oude Volksbank. 

 

5. Stand van zaken Dorpsplein (Petra) 

Petra vertelt, dat er een bijeenkomst is geweest over de vernevelaars en het licht op het plein. 

In de winter en met Oud & Nieuw zullen er plaatjes tussen de vernevelaars worden geplaatst, 

zodat deze dan niet werken van de 3e week van november tot 1 april. 

Onder de bankjes blijft het licht wel branden. Voor speciale dagen die niet in het 

jaarprogramma zijn opgenomen, dient een week van tevoren te worden aangegeven op welke 

dagen welke kleuren moeten werken. 

Op 2 mei a.s. vindt er een demo plaats, waarbij o.a. wordt getoond hoe hoog de vernevelaars 

kunnen spuiten en welke lichtprogramma’s er mogelijk zijn.. Aan de hand van deze informatie 

wordt 12 mei a.s. met de betreffende mensen alles besproken en geeft Petra de beslissingen van 

de Dorpsraad door. 
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6. Terugkoppeling dorpsradenoverleg (Hans) 

Op 20 maart 2017 heeft er een gezamenlijk Dorpsradenoverleg plaatsgevonden, waarbij 

Beuningen helaas niet aanwezig was, omdat er in Beuningen die avond voor de bewoners een grote 

inloopavond voor de toekomst van Beuningen georganiseerd was. Voor de Dorpsraad Overdinkel 

zijn Petra, Carll en Hans aanwezig geweest. Men wil een andere opzet gaan uitwerken zonder een 

vast aanspreekpunt. 

 

7. Voorbereiden enquête Zonnepark 

Wij zullen proberen een tekening van het Zonnepark te bemachtigen voor de enquête, die wij als 

Dorpsraad willen houden. Deze enquête willen wij op 6 mei en op 13 mei 2017 houden voor de 

ingang van de Plus en indien mogelijk voor de ingang van de Aldi. Met deze enquête worden alleen 

de inwoners van Overdinkel benaderd. 

Beide dagen kunnen we in 3 dagdelen verdelen: 

van 09.00 – 11.00 uur, 11.00 – 14.00 uur en van 14.00 – 16.00 uur. 

Hans stuurt ons een mailtje met de vraag op welke dagdelen wij kunnen en de verdeling daarvan. 

Tevens maakt hij een formulier, waarop alleen het adres van de inwoner dient te worden ingevuld 

en het feit, of men voor of tegen het Zonnepark is, zodat wij een beeld verkrijgen, hoe men in 

Overdinkel tegen een Zonnepark aankijkt. 

 

8. Nieuws uit de aandachtsgebieden. 

* Hondenpoepbeleid 

Hiervoor zullen Boa’s en afvalbakken worden ingezet. 

* Whatsapp. Groepen 

Patrick ter Brake heeft meegedeeld, dat er reeds 4 whatsapp. groepen in Overdinkel bestaan. 

“Hallo Losser” combineert dit en nodigt mensen hiervoor uit. 

Een volgende vergadering staat gepland op 9 oktober 2017 in De Lutte. 

* Jongerenbus 

Mieke Bouwhuis stuurt ons nog een brief van de Jongerenbus. Zij rijden binnenkort in 

Overdinkel rond. 

* Euregiofeest 

Dit jaar doen wij met een kraam niet mee aan het Euregiofeest. 

* E-game competitie 

René Weggen zal de aanvraag voor subsidie van deze E-game competitie bij de gemeente moeten 

inleveren. Deze aanvraag dient niet via de Dorpsraad te lopen. Jacqueline Velders geeft dit aan 

René Weggen door. 

* Kerstboom c.q. sfeerverlichting 

Tot op heden heeft Bergsma niet gereageerd. Te drukke werkzaamheden zijn daarvan de 

oorzaak. Hoe nu verder? 

* Begroting voor jaarlijkse activiteiten 

Voor activiteiten (kosten), welke jaarlijks terugkomen, zouden we een begroting moeten plannen, 

zodat per jaar voor deze activiteiten subsidie kan worden aangevraagd. Frank Hengelman kan dit 

opzetten. 
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* Setjes banken van het plein 

Er zijn een tweetal setjes banken, die voorheen als een set op het plein hebben gestaan. Als 

locatie voor deze bankjes worden genoemd de Elferingsweg (waterretentiegebied) en de 

Invalsweg (nabij het Kolkersveld). 

Mark Slooijer en Petra zullen de beide plaatsen exact vaststellen en kijken, of deze daar 

geplaatst kunnen/mogen worden. 

* Financieel jaaroverzicht 

Begin maart 2017 is door Hans en Carll het financieel jaaroverzicht van de Dorpsraad akkoord 

bevonden en goedgekeurd. 

* Vergadering Dorpsraad in mei 

De vergadering van de Dorpsraad in mei zal niet op 9 mei worden gehouden, omdat dan het 

afscheid van de burgemeester plaatsvindt. De vergadering van de Dorpsraad wordt verschoven 

naar dinsdag 16 mei 2017. Niet vergeten! 

 

9. Actielijst 

Deze interne lijst wordt na de volgende vergadering aangepast. 

 

10. Bilbija 

Gerard Kwekkeboom (Gemeente Losser) heeft een brief van de Servisch Orthodoxe Parochie de 

Heilige Drie-eenheid in Rotterdam, waarin wordt aangegeven, dat het dak van de kerk in 

Rotterdam gerestaureerd zou moeten worden, maar dat hiervoor het geld ontbreekt. Gerard 

overhandigt Theo deze brief. Kunnen wij hier iets voor doen? Op of voor 7 juli 2017 kunnen we 

een collectebus met tekst in ’t Trefhuus ophangen om geld in te zamelen voor dit dak. Hans 

maakt de tekst voor plaatsing in de krant en op facebook. Theo zal zorgen voor een collectebus. 

 

11. Rondvraag 

In de eerstvolgende vergadering van 16 mei dient als agendapunt 4 te worden vermeld: 

Brainstormen over de toekomst van de Dorpsraad. 

 

12. Sluiting door de voorzitter 

De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering 

om ca. 22.15 uur. 

 

De volgende vergadering staat dus gepland op dinsdag, 16 mei 2017 in ’t Trefhuus. 

 

Verslag van Riet Westerbaan 


