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Datum 20 februari 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, Herman Spanjer, Carll Sijpkes (deels), Marcel Visser (OCO), Mieke Bouwhuis, 
Ben Huttenhuis, Riet Westerbaan 

Afwezig  Frank Hengelman  

 

1. Opening 
Hans Fij opent als voorzitter om 19.35 uur deze vergadering en heet alle aanwezigen welkom. 
Tevens is de heer Ben Huttenhuis aangeschoven als een eventueel toekomstig bestuurslid. Alle 
aanwezigen stellen zich voor en Ben geeft tevens aan, dat hij iets wil doen voor de bewoners van 
Overdinkel; vandaar zijn interesse in de Dorpsraad. Hij zal bekijken, of hij zich als aspirant-lid van 
de Dorpsraad wil aanmelden. 
 
2. Vaststellen van de agenda 
Mieke geeft aan het punt: budget Dorpsraad Overdinkel/dorpsbudget aan de agenda te willen 
toevoegen. Dit wordt genoteerd. 
 
3. Postbehandeling 
Binnengekomen post: 
- Een uitnodiging voor de receptie van de nieuwe burgemeester. 
- Uitnodiging voor het overleg Samenwerking voor en door Overdinkel op 29 januari 2018. 
- Agenda raadsvergadering voor 6 februari 2018.  
- Uitnodiging van Powerfield voor de Dorpsraad op 09-02-18 om de aangepaste plannen te tonen. 
- Uitnodiging van RTV Oost. Hans Fij zal een interview geven. 
- Bericht van Diana Bellers omtrent een mail van Lobke van Oenen over de AED’s. 
- Bericht van OCO over de data van vergaderingen voor het plannen van activiteiten. 
- Agenda Commissie Bestuur en Samenleving voor 20 februari 2018. 
 
4. Stand van zaken Zonnepark 
Jeffrey Janssen van Powerfield heeft op 5 februari ’s avonds de bewoners dichtbij het Zonnepark, 
de Dorpsraad op 9 februari ’s morgens en nogmaals alle betreffende bewoners op 15 februari 
2018 ’s avonds de aangepaste plannen laten zien van het te bouwen Zonnepark. Bij de 
bijeenkomst op 5 februari waren een aantal bewoners niet uitgenodigd en daarvoor bood 
Powerfield excuus aan. Het Zonnepark is van bijna 26 ha teruggebracht naar 18 ha en tevens 
zullen er een aantal aanpassingen om het park heen worden uitgevoerd. 
Powerfield geeft aan dat over de invulling van de vrijgekomen 8 ha grond gesproken kan worden. 
De Dorpsraad heeft wel suggesties in de vorm van een buitenspeelplaats / kinderboerderij. 
Hans vertelt dat het Interview met RTV Oost in het kader van duurzaamheid zou plaatsvinden. 
RTV Oost had echter specifiek het Zonnepark op hun lijst staan. Hans heeft nogmaals gewezen 
op het feit, dat de Dorpsraad neutraal is ten aanzien van het Zonnepark. 
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5. Stand van zaken Elektrokar 
De Elektrokar zal eind mei/begin juni worden geleverd en komt in een aparte stichting. Achter ’t 
Trefhuus komt een stalling voor deze Elektrokar van ca. 10 meter lang. 
Deze kar is niet alleen voor toeristen bestemd, maar zeker ook voor de ouderen in Overdinkel. 
 
6. Mededelingen 
a. Dorpsbudget/budget Dorpsraad Overdinkel 
Bij Fundament is een nieuwe interim manager aangesteld: de heer Paul Roessen. Ton van Veen 
is opgestapt. Fundament gaat: Welzijn, Muziek en Bibliotheek opzetten en Mieke is bezig met een 
plan van aanpak voor Welzijn. Er zullen weer kinderactiviteiten (sport, spel, koken, schminken, 
etc.) plaatsvinden. Op 4 april 2018 van 13.30 – 16.00 uur zullen deze activiteiten van start gaan. 
Tevens zijn 2 dames bezig om op zondagmiddag een kinderbingo te organiseren. 
Dit alles kost natuurlijk geld. Aan de OCO en de Dorpsraad wordt een bijdrage gevraagd. De 
Dorpsraad zegt € 250,-- toe voor de activiteitenmiddag op 4 april 2018. Dit alles valt onder 
Fundament en WMO Participatiewet. 
 
b. Pionnen voor de deur van ‘t Trefhuus 
Er zijn pionnen op het plein geplaatst om te voorkomen dat auto’s op plekken komen te staan 
waar zij niet horen. In opdracht van de gemeente kijkt Odin samen met de gemeente naar een 
betere oplossing. Odin kijkt tevens of er mogelijkheden zijn met betrekking tot een “invalideloop”. 
 
c. Logo voor toegangswegen naar Overdinkel 
Er kwam een vraag van OCO of wij de afmeting van het logo met het smokkelthema hebben. Dit 
naar aanleiding van het formaat (helle hond) dat in de Lutte is gezien. OCO is doorverwezen naar 
de werkgroep, die hiermee aan de slag is. Zowel de OCO als de Dorpsraad vinden dat de logo’s 
wel op moeten vallen! 
 
d. Pinbox Rabobank 
Er is een uitgewerkt plan beschikbaar en de gemeente wil dit met de Dorpsraad bespreken. 
Hiervoor zal op korte termijn een afspraak worden gemaakt. 
 
e. Wegdek Glane-Overdinkel + betonplaten fietspad Overdinkel-Losser 
Op het wegdek van Glane naar Overdinkel had een nood-laag moeten komen, maar dit is tot nu 
toe helaas nog niet gebeurd. Zodra het geschikt weer is, zal deze laag alsnog worden 
aangebracht. 
 
f. Oude plantenbak 
Petra heeft contact met de secretaris van de heideploeg opgenomen. Het plaatsen van de 
plantenbak in het kerkebos wordt binnen de heideploeg besproken. Zij komen met een reactie. 
 
g. AED-mail van Diana Bellers 
Lobke van Oenen heeft Diana Bellers een mail geschreven over de AED’s. Indien er in de 
omgeving van de Tiekenveenweg een AED-behoefte is, zouden de bewoners zelf een AED 
moeten aanschaffen en plaatsen. De AED, welke bij Wolters staat, is alleen overdag 
beschikbaar/bereikbaar. Dit is een gegeven. Hans zal naar Diana reageren. 
 
h. Overleg SKO 
Er is een eerste bespreking geweest over hetgeen wij voor elkaar kunnen betekenen. Samen zijn 
wij het erover eens dat er meer activiteiten opgezet dienen te worden en wordt de mogelijkheid 
voor het organiseren van lezingen geopperd. Afgesproken is dit overleg periodiek te houden (2 à 3 
keer per jaar). 
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i. Site dorpsraad op internet 
Momenteel geeft de site van de Dorpsraad op internet geen problemen meer. 
 
j. Kermis Euregiofeest 
De gemeente en Henk Anderson zijn er niet uitgekomen voor wat betreft het realiseren van de 
kermis samen met het Euregiofeest. De OCO (eventueel met behulp van de Dorpsraad) is 
momenteel een oplossing aan het zoeken. 
 
Om 21.10 uur sluit Carll Sijpkes zich bij de vergadering aan. 
 
7. Actielijst 
De punten op de actielijst worden doorgenomen. 
 
6. Rondvraag 
Er zijn geen vragen voor de rondvraag. 
 
7. Sluiting door de voorzitter 
Om ca. 21.35 uur sluit de voorzitter met dank aan alle aanwezigen de vergadering. 
 
 
De volgende vergadering zal worden gehouden op: dinsdag, 20 maart 2018 
Let op: dit is de 3e dinsdag in maart !! 
 
 
 
Verslag van Riet Westerbaan 


