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1. Opening
Onze nieuwe voorzitter, Hans Fij, opent de vergadering en verwelkomt iedereen.
2. Vaststellen van de agenda
Aan de agenda worden geen punten toegevoegd.
3. Postbehandeling
Binnengekomen post:
- Mail verslag OCO: Voor en Door Overdinkel van 25 september 2017.
- Agenda + stukken Commissie Bestuur en Samenleving van 26 september 2017.
- Agenda + stukken Commissie Ruimte van 3 oktober 2017.
- Verslag vergadering gezamenlijke dorpsraden van 9 oktober 2017.
4. Mededelingen
a.
AED’s in Overdinkel: Hans Fij heeft een stukje geschreven over de AED’s om op te
nemen in een lokale krant, maar heeft zijn twijfels om dit te plaatsen. Hij zou liever dit
stukje eerst willen bespreken met de mensen van OCO. Dit zal dan geschieden in de
vergadering van 16 oktober 2017.
b.
In de bijeenkomst van OCO: Voor en Door Overdinkel op 25 september 2017 is
gesproken over o.a. de Kerstmarkt. De datum van deze Kerstmarkt is definitief vastgesteld
op zondag, 10 december 2017. Onder de naam “Bruisend Overdinkel” is er een werkgroep
samengesteld. Hiervoor meldt ook Petra zich aan en Hans zal dit aan Rene Weggen doorgeven.
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c.
Hans en Jacqueline zijn naar de gemeente geweest ter bespreking van het dorpsbudget. Wij als Dorpsraad hebben nog de beschikking over € 3.500,-- voor 2017 (€ 500,-reeds uitgegeven) en € 4.000,-- voor 2018. De activiteiten dienen volgens de door de
gemeente aangegeven speerpunten te worden uitgevoerd. Elke Dorpsraad dient vòòr
1 februari 2018 een kort inhoudelijk en financieel verslag over de besteding van het geld aan
de gemeente te overleggen. Het geld dat in 2017 niet is besteed, mag in 2018 alsnog worden
besteed. Dit dorpsbudget is niet bedoeld voor jaarlijkse terugkerende activiteiten of
onderhoud. De werkgroep “Bruisend Overdinkel” kan hierin een belangrijke rol spelen.
d.
Op 28 september is er weer een smokkelbijeenkomst gehouden. Monique Hamers heeft
een overzicht gegeven van alle projecten. Ook Tiekerveen staat in de belangstelling, maar
hier moeten i.v.m. het milieu allereerst monsters worden uitgevoerd.
e.
Toerist Info Overdinkel: Volgende week woensdag, 18 oktober 2017 is er een eerste
vergadering over het opzetten van een VVV in ’t Trefhuus. Hans is bij deze vergadering
aanwezig.
f.
Overlast jongeren: dit dient preventief in de gaten te worden gehouden. Momenteel is
er weinig tot geen last van de jongeren.
5. Uitzetten strategie korte en lange termijn
Als eerste verzamelen we de projecten, die begeleiding of een nieuwe opzet nodig hebben.
Daarna kunnen we in de volgende vergadering bespreken wie wat kan gaan doen.
De te bespreken projecten zijn vooralsnog:
A. Deelname organisatie Kerstmarkt
B. Belevenisbos (ontsluiting Tiekerveen)
C. Training ambassadeurs Overdinkel
D. Realisatie VVV-punt
E. Ondergrondse afvalcontainers
F. Erve Beernink terug naar Overdinkel (het oudste pand van Overdinkel)
G. Kinderboerderij
H. Visvijver (eventueel)
I. Markt in Overdinkel voor verkoop van producten, die mensen zelf verbouwen.
J. Duofiets - Hans toont een krantenartikel, waarin voor alle inwoners in Rossum een duofiets te leen is tegen een klein bedrag.
K. Zonnepark als aandachtspunt.
6. Actielijst
De actielijst wordt opgesteld, nadat bekend is wie wat kan/wil gaan doen.
7. Rondvraag
Het kerstpakket zal worden samengesteld door Hans en Riet.
8. Sluiting door de voorzitter
Met dank aan alle aanwezigen sluit de voorzitter om 21.30 uur de vergadering.
De volgende vergadering zal zijn op: dinsdag, 14 november 2017
Verslag van Riet Westerbaan

