
Groeiend verzet tegen
park zonnepanelen

Critici: ‘Gemeente zet omwonenden op verkeerde been’     

De weerstand in Overdinkel
tegen het plan om een park met
69.000 zonnepanelen, toe te
staan, groeit met de dag. Bewo-
ners van diverse omliggende
straten van het park willen zich
aansluiten bij een eerder opge-
richte ‘verzetsgroep’ met bewo-
ners van de Lakerinksweg.

René Beune
Overdinkel

Elk woord van welke wethouder
ook wordt door de tegenstanders
van het park op een goudschaaltje
gewogen. Joop Hassink vertelde
woensdag dat Powerfield, het be-
drijf dat het zonnepanelenpark wil
aanleggen, op ‘verzoek’ van omwo-
nenden het park al iets had ver-
kleind. 
Aan de kant van de Lakerinks-

weg hadden ze een hoek van het

gebied afgesneden, zodat het  hek
rond het park verder van de wo-
ningen af kwam te liggen. Deze
mededeling zorgde voor grote
woede bij de tegenstanders. Als er
al een verzoek van de bewoners
had gelegen bij Powerfield, dan
moet er tussen beide partijen ge-
sproken zijn. Sandra Tiethoff,
woordvoerder van de ‘verzets-
groep’:  ,,Dat is ook gebeurd. Bij mij
thuis. Die avond is er lang gespro-
ken, maar weinig gezegd. Die con-
clusie heb ik hen ook later meege-
deeld. Van onze kant is er ook ze-
ker geen verzoek gekomen om het
park te verkleinen.”
Het verkleinen van het project

door Powerfield is bedoeld om
aanwonenden gunstig te stemmen
en om bij de rest van de bevolking
draagvlak te kweken voor dit plan.
,,Maar dat lukt ze niet”, zegt Sandra
Tiethoff. ,,Het aantal steunbetui-

gingen dat we kregen sinds don-
derdag, toen wethouder Hassink
zijn verhaal deed in de krant, is im-
mens. Er sluiten zich steeds meer
mensen bij ons aan. Via Facebook,
maar vooral ook via WhatsApp.
Mensen willen weten wat ze kun-
nen doen om ons te steunen en om
de komst van het park tegen te
houden. De strijd is begonnen.”
Tussen het verhaal van de ge-

meente en de visie van de ‘verzets-
groep’ komen ook steeds meer ver-
schillen. Wethouder Hassink repte

woensdag over de aanleg van een
grofmazig hekwerk rond het park,
zodat het zicht nauwelijks zou
worden verstoord. De ‘verzets-
groep’ denkt - op basis van regels
die de verzekering opstelt voor dit
soort projecten - dat het hekwerk
juist zeer fíjnmazig moet zijn. San-
dra Tiethoff: ,,De gemeente moet
daar gewoon eerlijk in zijn. Pro-
beer niet op basis van foutieve in-
formatie draagvlak te creëren.”
Leden van de dorpsraad Over-

dinkel melden zich zaterdag 6 en 13
mei bij de Aldi- en Plussupermarkt
in Overdinkel. Daar wordt bewo-
ners gevraagd of ze voor of tegen
de komst van het zonnepanelen-
park zijn. ,,We willen weten hoe
dit leeft in het dorp”, zegt Theo
Geerligs, voorzitter van de dorps-
raad. Het plan komt dinsdag 2 mei
in de commissie Ruimte. Ook bur-
gers kunnen dan inspreken.

Probeer niet op basis
van foutieve
informatie draagvlak
te creëren
– Sandra Tiethoff

WEERSELO Sporthal Tref-
punt was zaterdagavond  om-
geturnd in een theaterzaal.
Op de bühne passeerde veel
muzikaal talent van eigen bo-
dem. De organisatie van de
Junior Music Night kwam

voor rekening van de St.Re-
migiusharmonie.
Na de aftrap door het jeugd-

orkest  onder leiding van Ju-
dith Löbker klommen er ver-
schillende muzikanten met
een keur aan instrumenten

op het podium. Naast musici
met blaas- en slaginstrumen-
ten verzorgden ook enkele
jeugdige gitaristen een eigen
optreden.  De bomvolle zaal
met zo'n 250 bezoekers ge-
noot met volle teugen.

Behalve het jeugdorkest
speelde ook de voltallige
jeugdslagwerkgroep onder
leiding van Henrike Palland
een aantal spectaculaire num-
mers. 
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