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Datum 16 mei 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 

Vertegenwoordiger Ondernemers Club Overdinkel (OCO)     

Webmaster  Jos klein Robbenhaar  

Aanwezig  Theo Geerligs, Hans Fij, Anne de Vries, Frank Hengelmam, Petra Assink-Jasink, Carll Sijpkes, Jacqueline Velders, Mieke 

Bouwhuis, Robert Bellers (OCO), Riet Westerbaan. 

Afwezig  Herman Spanjer 

 

1. Opening 

Voorzitter Theo Geerligs opent deze vergadering en heet de aanwezigen welkom. 

 

2. Vaststellen van de agenda 

De agenda kan worden behandeld zoals opgegeven. 

 

3. Postbehandeling 

Binnengekomen post gemeente: 

- Agenda + stukken voor de Commissie vergadering van 2 mei. 

- Agenda + stukken voor de raadsvergadering van 23 mei. 

- Reactie op ontsluiting van het Tiekenveen ten behoeve van een wandelroute. 

Binnengekomen post diversen: 

- Mail heer Oosterbaan over zonnepark Hengelo (gld). 

- Correspondentie Petra over Vuurkorf en Watertappunt. 

- Informatiebrief nr.4 over werkzaamheden Centrumplein. 

- Brief heer Broekhuis met tegenargumenten zonnepark 

Overig: 

- Media-aandacht voor enquête zonnepark. 

- Verslag april vergadering naar website en gemeente. 

 

4. Enquête Zonnepark 
Als Dorpsraad hebben we een enquête gehouden over het Zonnepark bij de Plus Supermarkt te 

Overdinkel. Deze enquête hebben we op 6 en 13 mei uitgevoerd. 
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In totaal hebben we op beide dagen 468 stemmen binnengehaald. Hiervan waren 213 voor-

stemmers (45,5%) en 255 tegenstemmers (55,5%). 

 

Deze stemmen hebben we verdeeld in een totaal aantal stemmen van: 

- direct omwonenden: met 52 stemmen, waarvan voorstemmers: 7 (13,5%) en tegen-

stemmers: 45 (86,5%). 

- overige bewoners in Overdinkel: voor: 180 (48,25%) en tegen: 193 (51,75%). 

- overige bewoners van de gemeente Losser: voor: 26 (60,5%) en tegen: 17 (39,5). 

Het resultaat van de uitslag is op 16 mei 2017 aan wethouder Hassing overhandigd, waarbij 

enkele mensen van Tubantia aanwezig waren. 

Dank aan de Plus Supermarkt, die ons de mogelijkheid heeft gegeven om de enquête in de Plus 

winkel te kunnen houden. 

In de raadsvergadering van 23 mei 2017 staat het Zonnepark Overdinkel als bespreekstuk op 

agendapunt 10 op de agenda. 

 

5. Toekomst Dorpsraad 

De voorzitter Theo Geerligs en de notulist Anne de Vries leggen hun werkzaamheden voor de 

Dorpsraad neer. De laatste vergadering die zij beiden bijwonen zal na de vakantie plaatsvinden. 

Jacqueline Velders geeft aan dat zij het secretaressewerk wilt overnemen met natuurlijk de 

hulp van Hans en Hans Fij geeft aan voorzitter van de Dorpsraad te willen worden. Zo zal 

geschieden. 

 

De nog lopende projecten worden tot de zomer afgehandeld. Daarna worden de aandachts-

gebieden losgelaten en zullen we projectmatiger gaan werken. Na de zomervakantie kunnen we 

de korte en lange termijnpunten gaan weergeven, zoals de kerstverlichting, AED, hout voor de 

vuurkorf, etc.). Carll geeft aan eventueel de subsidieaanvragen te willen behandelen met tevens 

de subsidies uit de grote pot van de Gemeente. 

Voor 1 oktober 2017 dient de kerstverlichting te worden aangevraagd. 

 

6. Opening Centrumplein 

Op de tekening en uitvoering van de vuurkorf op het plein is door de Dorpsraad akkoord gegeven. 

De tekening van het tappunt is nog niet geaccordeerd. Op 19 mei ’s morgens heeft Petra een 

bespreking met o.a. de kunstenaar, hoe dit tappunt precies dient te worden uitgevoerd. 

Tijdens de officiële openingsdag met afronding van het project “Hart van Overdinkel” op 7 juli 

2017 heeft de Dorpsraad 15 minuten voor de onthulling van het watertappunt en een speech van 

Theo. Petra heeft zoveel tijd in het centrumplein gestoken, dat deze eer haar toekomt. 

Bovendien gaan we het Smokkellied zingen. Hans neemt nog contact op met Edwin Reiling voor 

een (soort) karaokescherm, zodat een ieder kan meezingen. 

Het plan van de Gemeente voor deze dag is zo goed als rond. 

 

7. Nieuws uit de aandachtsgebieden 

* Glasvezel buitenaf: 

Petra heeft het spandoek Glasvezel buitenaf opgehangen in de buurt van de Ellermansweg aan de 

Hoofdstraat. Dit spandoek kreeg zij onlangs geheel onverwacht op haar bordje. 

Glasvezel buitenaf heeft in een mail aangegeven, hoe de “lokale avonden” van Glasvezel door de 

ambassadeurs in de woonplaatsen uitgevoerd moeten worden. 
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Als werkgroep wordt geprobeerd om in de gemeente Losser tot een minimale deelname van 50% 

van de bewoners in het buitengebied te komen (of het inderdaad 50% wordt, moet op 10 juli 

2017 bekend zijn). 

Allereerst dient er een uitnodiging naar alle betrokkenen (omwonenden van Overdinkel) te 

worden gestuurd (input voor de tekst kan bij Glasvezel worden opgevraagd). 

Hiervoor dient met de lokale verkoper een datum te worden geprikt tussen week 22 en week 26. 

Op sociaal media dient deze avond te worden gecommuniceerd; eventueel wil Glasvezel dit ook 

doen op hun website en Facebook pagina. 

Bij de lokale verkoper dient te worden nagevraagd welke abonnementen hij/zij verkoopt. De 

lokale inkoper kan dan op de betreffende avond alle informatie aan de bewoners geven. Het zou 

mede een inloopavond kunnen worden waarbij direct abonnementen kunnen worden afgesloten. 

Op 22 mei gaan Petra, Hans en Marcel (indien beschikbaar) naar Glasvezel betreffende alle 

informatie.  

* Samenwerking: 

Robert Bellers deelt mee, dat het OCO alle winkels, verenigingen, scholen, etc. in Overdinkel 

uitnodigt om na te gaan, of zij allen iets voor elkaar kunnen betekenen in de vorm van materialen 

of anderszins. Doel: elkaar helpen. Carll, Hans en Petra gaan naar deze bijeenkomst op 29 mei 

2017 toe. 

* Smokkelbeeld Bilbija: 

De collectebus voor het inzamelen van geld voor het opknappen van het dak van de Servisch 

Orthodoxe Parochie in Rotterdam is op het smokkelbeeld in ’t Trefhuus opgehangen. 

De Dorpsraad zelf geeft tevens geld voor de collecte. 

* Facebook 

Jacqueline Velders wil graag weten, wat er nu wel en niet op facebook gecommuniceerd kan 

worden en of gedeeld kan worden. Afgesproken wordt, dat op berichten van bewoners niet 

gereageerd wordt, maar waar nodig contact met de voorzitter van de Dorpsraad dient te worden 

opgenomen. 

* Fietsroute 

Hans neemt contact op met de betreffende mensen over de fietsroute van/door/via Overdinkel. 

Hoe staat het er nu voor? 

* Hondenpoepbeleid 

Het hondenpoepbeleid wordt een hamerstuk in de raadsvergadering van 23 mei 2017. 

 

8. Actielijst 

De actielijst is t/m 16 mei 2017 aangepast. 

 

9. Rondvraag 

Er zijn  geen vragen voor de rondvraag. 

 

10. Sluiting door de voorzitter 

De voorzitter bedankt een ieder voor hun aanwezigheid en inbreng en sluit om 21.30 uur de 

vergadering. 

 

 

 

Verslag van Riet Westerbaan 


