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Bert Holst
Overdinkel

In de ruimte achter de kassa’s van su-
permarkt Plus Bellers had de Dorps-
raad Overdinkel een tafeltje neergezet.
Daar lagen de formuliertjes waarop
inwoners van de gemeente Losser
konden invullen of ze voor of tegen
een zonnepark zijn op de hoek van de
Lakerinksweg en Strootsweg. „Van
mij mag het park er komen”, reageert
een inwoner van Overdinkel. ,,Het
draagt bij aan de duurzaamheidsge-
dachte en dat vind ik belangrijker dan
het belang van enkele bewoners die
misschien tegen het park aankijken.”
De man wil liever niet met z’n naam
in de krant. „Ik merk in het dorp dat
het zonnepark een item is, en Over-
dinkel is klein dus doe maar zonder
mijn naam.”

Een vrouw die de enquête heeft in-
gevuld is niet tegen een zonnepark
maar wel op die plek. „Ik kan zo tien
plekken opnoemen waar zo’n park be-
ter zou passen. En waarom  moet het
weer in Overdinkel? In Losser is daar
toch ook wel een locatie voor. Bij de
Albert Heijn voor ligt een grote par-
keerplaats. Overdek die en leg daar
zonnepanelen op, dan ben je ook al
een heel eind.”

Dorpsraad peilt met  enquête mening van de inwoners

Niet iedereen is tegen
zonnepark in Overdinkel

� In de supermarkt is
de dorpsraad present
met de enquêtefor-
mulieren over het
zonnepark. 
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Wie denkt dat heel
Overdinkel fel gekant is
tegen de komst van een
groot park met 69.000
zonnepanelen aan de
rand van het dorp kan het
wel eens mis hebben .
Opvallend veel mensen
laten al weten niet tegen
het zonnepark te zijn.

ROSSUM De traditionele Boel-
dag tijdens Hemelvaart in Ros-
sum is ten einde. De organise-
rende paardensportvereniging
De Rossruiters is er niet in ge-
slaagd de organisatie over te
doen aan een andere vereni-
ging. Dit betekent niet dat er
deze donderrag 25 mei niets te
doen is in het dorp. Een
groepje dorpelingen betreurde
het verdwijnen van de populaire
Boeldag en nam het initiatief
om een Boeldag op beschei-
den schaal op te zetten met

onder meer een terras, spring-
kussen, kofferbakverkoop en
een hoop gezelligheid. Bij suc-
ces is het de bedoeling dat de
alternatieve Boeldag ook vol-
gend jaar gehouden wordt.
De paardensportvereniging
Rossruiters heeft al eind vorig
jaar aangegeven niet meer in
staat te zijn de Boeldag te or-
ganiseren. De vereniging had
toen nog de goede hoop dat
een andere vereniging de orga-
nisatie wilde overnemen. Dat is
niet gelukt. 

Andere invulling boeldag Rossum

Namens de Dorpsraad zitten
Riet Westerbaan en Jacqueline Vel-
ders aan het tafeltje. ,,We zijn hier
als Dorpsraad vandaag en volgende
week zaterdag van 09.00 uur tot
16.00 uur”, zegt Riet. „We willen
iedereen in de gelegenheid stellen
het onderzoek in te vullen.” 

Volgens haar is afgelopen zater-
dag al veel gebruik gemaakt van die
mogelijkheid. „En voor zover ik het
heb kunnen nagaan zijn er voor- en
tegenstanders.” 

De uitslag van de enquête wordt
straks overhandigd aan de ge-
meente Losser. „Wij als Dorpsraad
vinden het heel belangrijk dat we

weten hoe de Overdinkelnaren zelf
denken over zo’n groot onder-
werp” zegt Jacqueline Velders. „En
op deze manier geven we Overdin-
kel een podium.”

Een man die de supermarkt bin-
nenloopt is er nog niet uit. „Ik vind
zonne-energie heel belangrijk
maar ik vraag me wel af of de loca-
tie geschikt is, zo dicht bij het dorp.
Maar wat je zeker moet noteren is
dat ik het belachelijk vind dat het
bedrijf van de zonnepanelen 20
miljoen euro subsidie krijgt. Daar-
van kun je heel de gemeente Losser
van zonnepanelen voorzien. Dat
lijkt me een nog beter idee.”

Op deze manier
geven wij
Overdinkel een
podium 
– Jacueline Velders
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Het seizoen van
de trekkertrek is
weer begonnen.
Dit weekeinde in
Denekamp en
Saasveld


