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Datum 13 juni 2017   
Plaats Vergaderlocatie ‘t TREFHUUS                      Aandachtsgebieden 

Leden Hans Fij (secretariaat)                                             Buitengebied, Toerisme en Website 

Riet Westerbaan (1e notulist)                                    Geen bijtaken   

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  Hans Fij, Anne de Vries, Frank Hengelmam, Petra Assink-Jasink, Carll Sijpkes, Jacqueline Velders, Riet Westerbaan. 

René Weggen als geïnteresseerde. 

Afwezig  Theo Geerligs (vakantie), Herman Spanjer en Mieke Bouwhuis. 

 

1. Opening 

Hans Fij neemt de honneurs van voorzitter Theo Geerligs vanavond waar en opent deze 

vergadering. Hij heet alle aanwezigen welkom. 

 

2. Vaststellen van de agenda 

Aan de agenda behoeven geen punten te worden toegevoegd. 

 

3. Postbehandeling 

 

Binnengekomen post gemeente: 

- Agenda + stukken voor de Raads- en Commissie vergaderingen. 

- Afspraak kennismaking met nieuwe burgemeester (9 juni 2017). 

- Uitnodiging bijeenkomst inspraak kadernota. 

- Uitnodiging Patrick te Brake secretariaten Dorpsraden. 

- Presentatie smokkelthema Monique Hamers. 

- Toekenning subsidie  € 500,-- Muziekvereniging De Eendracht. 

- Kadernota 2018-2021. 

 

Overig: 

- Nieuwsbrief Stimuland mei 2017. 

- Mailwisseling met de heer Kist over aanbesteding fonteinen op Centrumplein. 

- Afspraak met Stichtingsbestuur ’t Trefhuus op 14 juni 2017. 

- Stimuland: Vooraankondiging Krachtvoer voor Overijssel. 

- Infobrief werkzaamheden Kerkhofweg. 
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4. Opening Centrumplein 

Petra en Hans hebben nog overleg met Mark Slooijer en Gerard Kwekkeboom van de 

Gemeente Losser en Theo houdt tijdens de opening een toespraak. 

Hans vraagt Carll om met Edwin Reiling op te nemen, of een scherm beschikbaar kan 

worden gesteld voor het karaoke lied  “Hij was een smokkelaar”. Op dit scherm kan dan 

het lied/de tekst worden afgespeeld, zodat alle genodigden kunnen meezingen. 

Petra heeft alles betreffende het tappunt besproken en ook opent zij dit tappunt. 

De gemeente zorgt voor ballonnen. 

Hans wil graag nog weten, wie van de Dorpsraad aanwezig zal zijn bij deze opening. 

Graag aan hem opgeven! 

 

5. Terugkoppeling kennismaking verenigingen Overdinkel 

Hans en Petra zijn namens de Dorpsraad bij deze bespreking aanwezig geweest en Carll 

namens ’t Trefhuus. René Weggen heeft via een Power Point presentatie een algemene 

inleiding gegeven. Wij, als Dorpsraad, zijn niet bij alle mogelijkheden betrokken, maar 

Hans stuurt ons nog een lijst door van de presentatie. 

 

6. Kadernota Gemeente 2018-2021 

In deze kadernota kunnen voorstellen met argumenten en kosten worden ingebracht. 

Hans zal aan de heer Pikula meedelen, dat de BOA’s niet alleen dienen te worden ingezet 

voor de handhaving van het hondenbeleid, maar ook voor extra andere algemene 

doeleinden. Voor het inzetten van de BOA’s wordt de komende jaren structureel geld 

vrijgemaakt. 

 

7. Nieuws uit de aandachtsgebieden 

* Terugkoppeling raadsvergadering betreffende Zonnepark. 

De Gemeenteraad heeft vooralsnog in meerderheid negatief gereageerd, maar dient nog 

een goede onderbouwing op te stellen. Dan kan Powerfield reageren. 

*  RTV NO Twente. 

Vanuit ’t Trefhuus vindt op maandag, 26 juni 2017 een radio-uitzending plaats. Men wil 

tevens met iemand van de Dorpsraad spreken. Aangezien Theo en Hans met vakantie 

zijn, zal Carll dit overnemen en met de mensen van RTV Oost een praatje maken.   

* Gesprek nieuwe burgemeester, 

Het gesprek met de interim burgemeester, de heer Gebben, kwam positief op ons over. 

* Woningbouw Overdinkel. 

Op 17 december 2015 zijn 2 mensen van het Burgerforum bij ons in het aanloop 

spreekuur geweest om te praten over de woningbouw, die naar beneden zou gaan worden 

bijgesteld. Zij wilden weten hoe wij daarin als Dorpsraad stonden. Inmiddels is dit 

achterhaald en komen er nu meer woningen. Hans zal bij de Gemeente informeren in 

hoeverre de verwachtingen voor Overdinkel gelden. 

Na de vakantieperiode dient er weer een afspraak met wethouder Hassink te worden 

gemaakt en ook hij zou ons kunnen informeren. 
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* Glasvezel buitenaf. 

Petra en Hans zijn druk bezig geweest om te zorgen, dat alle ambassadeurs van 

Glasvezel geïnformeerd worden over de lokale inloopavond op 20 juni 2017 in ’t 

Trefhuus. De ambassadeurs is gevraagd om alle betreffende mensen in het buitengebied 

te informeren over de inloopavond en hen te vragen daadwerkelijk naar de inloopavond 

te komen. Er zijn iets meer dan 200 huishoudens, die benaderd dienen te worden en 

hiervoor zijn 11 ambassadeurs beschikbaar. Voor deze avond geven Hans, Petra, Carll en 

Riet zich op om te helpen, daar waar nodig. 

* Kabel kerstboom. 

Petra heeft een 6-voudige stekkerdoos en 10 meter kabel nodig voor de kerstboom 

verlichting. Dit kan worden besteld. 

* Subsidie. 

De gevraagde subsidie voor de Muziekvereniging De Eendracht van  € 500,-- is 

goedgekeurd. 

* Setjes banken van het plein. 

Er komen nu in totaal 2 bankjes en deze zullen worden geplaatst op het Kolkersveld én 

op het retentiegebied van de Goormatenweg. 

 

8. Actielijst 

De actielijst wordt doorgenomen, maar daar staan geen extra punten in ter bespreking. 

Na de vergadering in september wordt er een aangepaste actielijst gemaakt. 

 

9. Rondvraag 

Geen van de aanwezigen maakt gebruik van de rondvraag. 

 

10. Sluiting door de voorzitter 

De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering om ca. 21.15 uur. 

 

De volgende vergadering zal na de vakantieperiode zijn, namelijk op: 

dinsdag, 12 september 2017.  

 

 

 

Verslag van Riet Westerbaan 


