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1. Opening
Voorzitter Hans Fij opent de vergadering om 19.45 uur en alle aanwezigen worden door hem
welkom geheten. Er wordt geen agenda gehanteerd. Alleen de noodzakelijke punten komen aan
de orde.
2. Postbehandeling
Binnengekomen post:
- Mail Stimuland: Durf te doen festival 2017 van 29-11-2017.
- Mail gemeente Losser (Civocracy) over discussie Burgerparticipatie van 30-11-2017.
- Mail terugblik Groene Loper bijeenkomst Losser/Oldenzaal.
- Mail van Rene Weggen van 02-12-2017 betreffende info over de kerstmarkt op 10-12-2017.
- Agenda + stukken Commissie Ruimte voor 4 december 2017.
- Agenda extra raadsvergadering voor 13 december 2017.
- Mail van Albert Nordkamp over oude foto’s Overdinkel van 13-12-2017.
- Agenda + stukken raadsvergadering van 19 december 2017.
3. Noodzakelijke punten
A. Civocracy
Er is een mail van de gemeente ontvangen betreffende een overleg over de inwonersparticipatie
met data voor het plaatsvinden van dit overleg. Hans en Petra geven zich hiervoor op.
B. Overleg SKO-Dorpsraad
Voor wat betreft het overleg tussen de SKO en de Dorpsraad geven zich op: Hans, Frank en Riet.
Een datum zal worden gepland.
C. Overleg VVV
Hans ter Heijne zal een datum voorstellen aan de VVV voor het maken van een plan van aanpak.
Hans en Riet zullen namens de Dorpsraad aan dit overleg deelnemen.
D. Kerstmarkt Overdinkel (10.12.2017)
Op een aantal communicatiepunten na is de kerstmarkt – ondanks de gladheid – zeer goed
verlopen. De draaimolen heeft voor de AED’s een bedrag van € 112,50 opgeleverd. Tijdens deze
vergadering overhandigt Petra dit bedrag aan Frank.

Pagina 2
E. Nieuwjaarsreceptie gemeente
De nieuwjaarsreceptie van de gemeente zal plaatsvinden op 2 januari van 19.30-21.30 uur. Hans,
Petra en Riet zullen hier naar toe gaan.
F. Bestickering pinbox Rabobank
Odin heeft contact opgenomen en enkele opties, die met de Rabobank besproken zijn,
voorgelegd. Petra neemt contact op met Odin om hierin onze wensen kenbaar te maken.
G. Kermis in Overdinkel
Men is het erover eens, dat als er in Overdinkel een kermis wordt gehouden, dit een volwaardige
kermis dient te zijn. De kermis in maart zou dan verplaatst kunnen worden naar het Euregiofeest.
Hier is de dorpsraad het geheel mee eens.
H. Smokkelroutes
Gewerkt wordt aan een wandel-smokkelroute vanuit De Lutte de kant van Overdinkel op. Dit is
niet eenvoudig: de route dient door elk dorpscentrum te gaan i.v.m. winkels, horeca en eventueel
overnachtingen. De verwachting is, dat deze route pas in het voorjaar van 2019 gereed zal zijn.
Tevens wordt door Bruisend Overdinkel gewerkt aan een fiets-smokkelroute, die rondom
Overdinkel gaat lopen.
I. Gezellige avond
Het is de bedoeling om met de bestuursleden en hun partners een gezellige avond te houden op
vrijdag, 26 januari 2018 om 19.00 uur. Alle bestuursleden zijn deze avond aanwezig. Hans en
Petra nemen de organisatie van deze avond op zich.
J. Weg naar Glane
Petra meldt, dat een deel van de weg naar Glane voor fietsers, brommers, motoren dient te
worden aangepast. Het is nu te gevaarlijk om de weg met 2 wielen te berijden. Hans zal
wethouder Wildschut een mail hierover schrijven.
K. Duo-fiets
Van een bestuurslid van de Dorpsraad van Rossum heeft Riet informatie ontvangen, hoe zij het
project duo-fiets in de gemeente Rossum hebben uitgevoerd.
Tevens zal er half januari een bespreking plaatsvinden met de Tiekerhook. Dit om de
mogelijkheden te bespreken over de duo-fiets aldaar.
4. Sluiting door de voorzitter
Om ca. 21.30 uur sluit de voorzitter met dank aan alle aanwezigen de vergadering. Na een
drankje en een hapje wenst ieder elkaar hele gezellige kerstdagen en een goed begin van 2018.
De volgende vergadering zal worden gehouden op:

Verslag van Riet Westerbaan

dinsdag, 9 januari 2018

