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Vertegenwoordiging en advies
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Aanwezig
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Inloop spreekuur

1. Opening
Hans Fij opent ca. 19.30 uur de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. De beide heren van
Bruisend Overdinkel krijgen meteen het woord. Zij willen de samenwerking tussen de
verschillende stichtingen van Overdinkel verbeteren door middel van het oprichten van een
overkoepelende stichting. Alle stichtingen behouden hun eigen verantwoordelijkheid, maar bij
problemen kan deze nieuwe stichting de helpende hand bieden. Bijvoorbeeld als mensen stoppen,
kunnen zij het overnemen. Ook kan op deze manier financieel voordeel worden behaald. Hun
vraag aan de Dorpsraad is of de Dorpsraad de oprichtingskosten beschikbaar wil stellen. De
kosten bedragen min. € 250 en max. € 400,--. Tegen 20.00 uur verlaten beide heren de
vergadering. Daarna wordt dit punt meteen in de vergadering besproken en alle leden zijn het
eens om de oprichtingskosten voor het oprichten van de stichting te vergoeden. Hans zal dit beide
heren schriftelijk meedelen.
Hans heeft, samen met Robert Bellers, met Bulthuis gesproken over de 47-48 picknickbanken in
het buitengebied van de gemeente Losser. Het eerste idee om de banken te graveren met
Twentse spreuken is bij nader inzien te ingewikkeld om te realiseren. Een andere optie is om bij
iedere picknickbank een paal te plaatsen met bovenop een plaatje, waarop Twentse spreuken
staan vermeld. Bij de TGL (Toeristisch Genootschap Losser) kan hiervoor subsidie worden
aangevraagd. Tevens heeft Hans reeds aan de andere Dorpsraden gevraagd om hiervoor geld te
doneren. De totale kosten bedragen € 3.750,-- excl. BTW, waarbij we ervan uitgaan dat plaatsing
door vrijwilligers kan worden uitgevoerd. De Dorpsraad Glane heeft reeds € 100,-- toegezegd en
wij als Dorpsraad Overdinkel zullen € 300,-- doneren. Aan alle inwoners van de gehele gemeente
Losser kunnen we vragen ons Twentse spreuken te sturen.
2. Binnengekomen subsidieaanvragen
De Kids Day gehouden op 4 april 2018 was een geslaagde dag. In totaal waren er 75 kinderen
aanwezig. Elke woensdag zal er een Kids Day worden gehouden. Op de Kids Day van 11 april zal
er knutselen en een (buiten)activiteit aangeboden worden. Voor de start op 4 april heeft de
Dorpsraad Overdinkel € 350,-- ter beschikking gesteld.
Voor de ouderenbond is € 250,-- beschikbaar gesteld en voor de Buurtpreventieborden: € 300,--.
Robert Bellers (OCO) deelt mee dat OCO met de kerstmis de Dorpstraat in het zonnetje wil
zetten. Als dit inderdaad doorgaat, zal er zeker een aanvraag voor een geldelijke bijdrage worden
ingediend.
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3. Vaststellen van de agenda
De agenda kan worden behandeld zoals rondgestuurd. Er zijn geen toevoegingen nodig.
4. Postbehandeling
Binnengekomen post:
- Mail die Buurtpreventie naar de gemeente heeft gestuurd.
- Verslag van de infoavond van de Groene Loper op 22 maart 2018.
- Uitnodiging Stichting Fundament i.v.m. het afscheid van Tom van Veen op 19 april 2018.
Dorpsraad Overdinkel stelt een klein bedrag voor dit afscheid beschikbaar.
5. Stand van zaken Zonnepark
Hans heeft contact gehad met Jeffrey Janssen van Powerfield. Zij zijn het aangepaste plan aan
het maken en als dit klaar is, wordt dit bij de gemeente ingediend. Jeffrey Janssen neemt contact
met Hans op, zodra hij meer info heeft.
6. Stand van zaken electrokar
Naast een aantal lopende zaken (profiel bestuurders, vergunningsaanvraag) worden er
momenteel een aantal routes bekeken.
7. Mededelingen
a. Afscheid wethouder Joop Hassink
Een aantal van ons hebben afscheid genomen van wethouder Joop Hassink tijdens een druk
bezochte receptie.
b. Euregiofeest
Theo Geerligs stuurde een bericht van Natalie door met de vraag of de Dorpsraad nog iets voor
het Euregiofeest wil doen. De Dorpsraad heeft hiervoor geen belangstelling.
c. Smokkelfietstocht Overdinkel op 9 september 2018
Petra deelt mee dat Bruisend Overdinkel bezig is met een Smokkelfietstocht van ca. 25 km rond
Overdinkel. Mariola Dieperink ondersteunt deze fietstocht namens de VVV.
8. Actielijst
De actielijst wordt doorgenomen (zie bijlage).
9. Rondvraag
Petra deelt mee dat de OCO haar gevraagd heeft een opzet/voorstel te maken voor het plein en
de gymzaal, net zoals dit met de Kerstmarkt voor Bruisend Overdinkel is gedaan. Dit om te
bekijken hoeveel marktkramen/plaatsen er kunnen staan en wat er verder voor ruimtelijke
mogelijkheden zijn. Deze opzet gaan ze gebruiken voor een bedrijfsbeurs die op 24 juni 2018
gepland staat en bedoeld is voor ondernemers die aangesloten zijn bij de OCO. Een eerste opzet
is inmiddels naar de OCO gestuurd.
10. Sluiting door de voorzitter
Om ca. 22.00 uur sluit de voorzitter met dank aan alle aanwezigen de vergadering.
De volgende vergadering zal worden gehouden op:

Verslag van Riet Westerbaan

dinsdag, 15 mei 2018 om 19.30 uur

