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1. Opening
Voorzitter Hans Fij opent de vergadering om 19.30 uur en heet alle aanwezigen welkom. Tevens
meldt wethouder Hassink zich voor deze vergadering.
Hans geeft als eerste het woord aan Maarten Hijkoop van de gemeente betreffende het hondenbeleidsplan.
2. Hondenbeleidsplan
In 2016 is al eens gesproken over de bestrijding van overlast door hondenpoep. Nu heeft de
gemeente een hondenbeleidsplan opgesteld met als richtlijnen: voorlichting – voorziening –
verbalisering. Maarten Hijkoop toont ons een tekening met daarop de brandhaardenroute. Op de
tekening staan hondenafvalbakken aangegeven; bij iedere bak is een cirkel getekend met een
reikwijdte van 250 meter in het rond. De cirkels van de Pastoor van Laakstraat en de Hoofdstraat
(ter hoogte van de Driehoek) zouden we graag iets aangepast willen zien, dus iets meer buiten het
dorp, omdat er in het Kerkebos al hondenafvalbakken staan. Maarten laat de tekening aanpassen.
Voor het einde van dit jaar worden de consumenten ingelicht over dit plan middels krantenberichten. De planning is om in het voorjaar van 2018 de hondenafvalbakken op hun plekken te
hebben staan. Als de overlast niet minder wordt, kunnen in een later stadium BOA’s worden
ingezet voor het uitdelen van boetes. Deze mensen zijn opgeleid voor bepaalde beleidsvelden en
bij inzetting kunnen zij dus ook op meerdere beleidsvelden (geluidsoverlast, vrachtwagens, etc.)
worden ingezet.
Tegen 20.00 uur verlaat Maarten de vergadering. Wij bedanken hem voor de uitleg en informatie.
3. Vaststellen van de agenda
Aan de agenda worden geen punten toegevoegd.
5. Mededelingen
Eerst behandelen we de mededelingen i.v.m. de aanwezigheid van wethouder J.Hassink:
a.
Voor wat betreft het Zonnepark is het wachten nu op de Raad. Zij moeten Powerfield
motivaties aangeven voor wat betreft het weigeren van de vergunning.
b.
Voor de bestickering van de pinbox van de Rabobank heeft Anke Kuipers van Odin
contact opgenomen met Petra. Petra heeft haar aan aantal suggesties gedaan. Een
afbeelding van munten heeft de Rabobank al afgewezen.
Zodra zij een ander voorstel/ontwerp beschikbaar heeft, neemt zij met ons contact op.
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Voor wat betreft de AED’s van de familie Van Oenen heeft Hans Fij samen met OCO
afgesproken, dat het geld voor het onderhoud van deze 4 stuks wordt betaald door de
Dorpsraad en de OCO. Bij het aanstaande kerstfeest op 10 december wordt voor de
toegang tot de draaimolen 50 cent berekend en dit geld wordt voor de AED’s apart
gehouden.
Hans en Petra hebben het gebied bij de Tiekerveen bekeken en een route gelopen. Er is
een mogelijkheid om een aansluiting bij de Laga te maken voor toevoeging op het lange
afstands-wandelnetwerk. Monique Hamers laat grond- en watermonsters nemen, maar ook
moet toestemming aan Duitsland worden gevraagd. Een speelbos valt af, want daarvoor is
de locatie niet geschikt.
Bruisend Overdinkel is volop bezig met de Kerstmarkt. Hiervoor is veel interesse – de markt
is nagenoeg vol met ruim 30 kramen. De kramen voor de particulieren, scholen en
verenigingen zijn gratis; de kramen voor bedrijven kosten geld d.m.v. betaling vast bedrag
of sponsoring. ’t Trefhuus zorgt voor Glühwein op het terras en de vuurkorf (met marshmallows en frikadellen) gaat aan! Iedereen is zeer enthousiast. De kosten van de draaimolen zijn voor de Dorpsraad (€ 650,--).
Carll neemt contact op met Twente Milieu, of zij eventueel gratis containers willen plaatsen.
In Losser staan 48 picknickbanken in het buitengebied. Bij de gemeente dient te worden
nagevraagd, of deze banken mogen worden gegraveerd met Twentse spreuken en hoe de
banken dan kunnen worden aangepast. Contact hierover met Robert Bellers voor de
aanvraag van subsidie, want bij het TGL (Toeristisch Genootschap Losser) dient een
subsidie te worden aangevraagd.
De Dorpsraad heeft een uitnodiging ontvangen voor een receptie van de Grenslandkapel
op zaterdag, 18 november. Hans, Jacqueline en Petra (evt.) gaan daar naar toe en worden
door Jacqueline aangemeld. Frank kijkt na, welk bedrag er in de enveloppe dient te komen.
Tevens heeft de Dorpsraad een uitnodiging ontvangen van de Groene Loper Losser/
Oldenzaal voor de startbijeenkomst (betreffende groen) in Dorpshoes Erve Boerrigter in De
Lutte op 22 november om 19.30 uur. Petra en Hans worden door Jacqueline aangemeld.

4. Postbehandeling
Binnengekomen post:
- Nieuwsbrief Stimuland (oktober 2017)
- Mail met uitnodiging van Groene Loper Losser/Oldenzaal (subsidie) op 22 november.
- Bestickering pinbox.
- Mail van de gemeente over kleinere evenementen met de informatie over de te besteden
subsidies voor elke gemeente en een toelichting op de speerpunten.
- Mail van Norwel outdoor Fitness.
- Uitnodiging van de Rekenkamer voor een gesprek betreffende procedure Zonnepark.
- Mail van de gemeente over buurtbewoners of buurtinitiatieven die wel een zetje kunnen
gebruiken. Bijvoorbeeld moestuin-speeltuin.
- Agenda raadsvergadering voor 13 november 2017.
6. Strategie korte en lange termijn
De projecten worden aan de personen van de Dorpsraad gekoppeld:
A. Deelname organisatie Kerstmarkt
Petra en Carll zijn hier mee bezig.
B. Ontsluiting Tiekerveen en visvijver
Hiermee houden zich Petra en Hans bezig.
C. Training ambassadeurs Overdinkel
Wordt nog niet aan personen gekoppeld.
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D. Realisatie VVV-punt
Een gesprek is reeds met de VVV en het SKO gevoerd, waarbij Hans ook aanwezig was. Er wordt
een kleine werkgroep (Hans ter Heijne, Liane Venema, Roelanda Poppinghaus en Hans Fij)
opgezet om een plan van aanpak op te zetten. Hans en Riet zullen zich verder met dit project
bezighouden.
E. Ondergrondse afvalcontainers
Gegevens hierover zitten in de circulatie van de gemeente. Wethouder Hassink zorgt dat de
Dorpsraad de juiste informatie ontvangt. Frank en Jacqueline zullen zich met dit project bemoeien.
F. Erve Beernink terug naar Overdinkel (het oudste pand van Overdinkel??)
G. Kinderboerderij
Deze 2 projecten worden door Hans, Petra en Carll gevolgd en evt. uitgewerkt.
H. Markt in Overdinkel voor verkoop van producten, die mensen zelf verbouwen
Dit project neemt Carll op zich.
I. Duofiets
Het betreffende krantenartikel betreffende Rossum over het lenen van een duo-fiets tegen een
klein bedrag stuurt Riet aan Mieke en zij zullen dit project verder op zich nemen.
J. Zonnepark als aandachtspunt
Hans houdt dit project verder in de gaten.
Wethouder Hassink verlaat om 21.15 uur deze vergadering.
7. Rondvraag
- Petra deelt mee, dat men het stopcontact achter het tappunt voor de (sfeer/kerst)verlichting in de
boom op het plein vergeten is aan te legen. Dit punt wordt alsnog aangelegd. Op voorstellen van
afname en testen (sfeer/kerst)verlichting in de boom op het plein is nog geen reactie van Bergsma
ontvangen.
- Petra vertelt, dat Twente Glas een info-mail naar de ambassadeurs heeft gestuurd met startdata
in 2018. Aan de hand van de postcodes is het tijdschema van graven/kabel/aansluiting uitgezet.
- Op 10 december zijn tijdens de Kerstmarkt Petra, Jacqueline en Carll aanwezig.
8. Sluiting door de voorzitter
Met dank aan alle aanwezigen sluit de voorzitter om 21.45 uur de vergadering.
De volgende vergadering zal zijn op:
dinsdag, 19 december 2017
Opgelet: deze vergadering is één week opgeschoven.
(Deze vergadering zou eerst plaatsvinden op 12 december 2017).

Verslag van Riet Westerbaan

