
  

  

 
                                                                                                                                                                                     

                                                                           

                                                                                          

Datum 9 januari 2018   
Plaats Vergaderlocatie:   ‘t TREFHUUS in Overdinkel                  Functie 

Leden Hans Fij                                                                                  Voorzitter 
Jacqueline Velders                                                                 Secretaris + coördinator facebook 
Frank Hengelman                                                                   Penningmeester 
Riet Westerbaan                                                                     Notuliste   
Carll Sijpkes                                                                 Bestuurslid 
Petra Assink-Jasink                                                 Bestuurslid 

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, Petra Assink-Jasink, Jacqueline Velders, Frank Hengelman, Herman Spanjer, Marcel Visser (OCO), Riet Westerbaan 

Afwezig  Carll Sijpkes, Mieke Bouwhuis 

 

1. Opening 
Voorzitter Hans Fij opent om 19.30 uur deze eerste vergadering in 2018 en heet alle aanwezigen 
welkom. 
 
2. Vaststellen van de agenda 
Er worden geen punten aan de agenda toegevoegd. 
 
3. Postbehandeling 
Binnengekomen post: 
- Uitnodiging van OCO voor de Nieuwjaarsborrel in ’t Trefhuus op 8 januari 2018. Hans en Carll 
  waren aanwezig op deze heel gezellige avond. 
- Uitnodiging aan de Dorpsraad voor de jubileumreceptie op 13-01-2018 (55 jaar) om 20.11 uur 
  van de Carnavalsvereniging De Veldmuuskes uit Overdinkel in Partycentrum Drost. Petra en  
  Jacqueline gaan hier naar toe. 
- Ook is er een uitnodiging ontvangen van de gemeente Losser omtrent een visienota cultuur.  
  Tijdens een Creatief Café zal op dinsdag, 30 januari 2018 om 19.30 uur in de Muziekschool De  
  Sleutel Losser worden gebrainstormd over deze visienota cultuur met een breed draagvlak  
  (onderwijs, maatschappelijke doelstellingen, recreatie, toerisme en de economie). 
- Een mail is ontvangen van Monique Hamers over de subsidiebeschikking van de provincie  
  voor het project: Smokkelen in Overdinkel. Hiermee kunnen we dus door! 
- De heer Gert Olde Hanter (Bruisend Overdinkel) heeft een eerste opzet gemaakt voor een 
  fietstocht van 22,5 km rondom Overdinkel en deze opzet aan Hans Fij gestuurd. 
- Hans deelt mee, dat volgende week woensdag een bespreking zal worden gehouden over de  
  elektrokar. 
 
4. Mededelingen 
a. Civocracy 
Het overleg over de inwonersparticipatie zal worden gehouden op woensdag, 24 januari 2018. 
Hans en Petra zullen hierbij aanwezig zijn. 
b. Overleg SKO-Dorpsraad 
De eerste bespreking met het stichtingsbestuur van ’t Trefhuus zal plaatsvinden op donderdag, 
1 februari 2018. Hans, Frank en Riet zullen hier de Dorpsraad vertegenwoordigen. 
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c. Oude plantenbak 
De heer Gert Olde Hanter van Bruisend Overdinkel heeft een mail doorgestuurd van de heer Olde 
Riekering. Laatstgenoemde wonende aan de Ruhenbergerweg 10 beschikt over een ronde 
plantenbak, die ca. 100 jaar oud is. Gevraagd wordt, of deze plantenbak eventueel op het plein 
van ’t Trefhuus neergezet kan worden. Deze plantenbak heeft vroeger voor de kerk in de tuin van 
de pastorie gestaan. Petra zoekt uit, of er een geschikte plek voor deze plantenbak gevonden kan 
worden. Enige mogelijkheden zijn: terug naar de kerk / op het plein van ’t Trefhuus / bij de 
Muziekkoepel. Voor de laatste 2 mogelijkheden dient contact met de gemeente (Mark Slooijer) te 
worden opgenomen. 
 
d. Wegdek Glane-Overdinkel + betonplaten fietspad Overdinkel-Losser 
Het wegdek van Glane naar Overdinkel is uitgefreesd en daarna is hier niets mee gedaan. Het is 
nu te gevaarlijk om dit stuk weg met 2 wielen te berijden. 
Van een inwoner uit de Wethouder Hassingstraat 10 in Overdinkel is via Riet de melding binnen-
gekomen, dat een aantal betonplaten op het fietspad van Overdinkel naar Losser opnieuw 
scheuren vertonen. Hans zal wethouder Wildschut over beide punten een mail sturen. 
 
e. Budget Dorpsraad 2017 
De uitgaven uit het dorpsraadbudget van 2017 dienen te worden verantwoord. Hoeveel en 
waarvoor geld is uitgegeven dient Frank Hengelman deze maand aan Marco Klein Poelhuis door 
te geven. 
Daarnaast zullen Petra en Hans bij Frank een kascontrole uitvoeren over 2017. Frank nodigt 
beiden hiervoor bij hem thuis uit. 
 
f. Site Dorpsraad op internet 
Hans zal Jos Klein Robbenhaar vragen om de site van de Dorpsraad op internet door Richard te 
laten controleren en indien nodig opnieuw aan te maken. Momenteel is onze site niet geschikt 
voor gebruik. 
 
5. Actielijst 
De punten op de actielijst worden kort doorgenomen. 
 
6. Rondvraag 
Er zijn geen vragen voor de rondvraag. 
 
7. Sluiting door de voorzitter 
Om ca. 20.45 uur sluit de voorzitter met dank aan alle aanwezigen de vergadering. 
 
 
De volgende vergadering zal worden gehouden op: dinsdag, 20 februari 2018 
Let op: dit is de 3e  dinsdag in februari !! 
 
 
 
Verslag van Riet Westerbaan 


