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Datum 20 maart 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, Marcel Visser (OCO), Mieke Bouwhuis, Ben Huttenhuis, Riet 
Westerbaan 

Afwezig  Herman Spanjer, Carll Sijpkes  

Gasten Wethouder Hassink 

Inloop spreekuur Mevr. Ans  Munsterman en dhr. Herman Röring van de KBO/PCOB. 
Mevr. Leonie Mekkelholt, dhr. Tom van Huizen en dhr. Gert te Wagt van Buurtpreventie Overdinkel. 

 

1. Opening 
Hans Fij opent rond 19.45 uur de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. Tevens is 
wethouder Hassink bij deze vergadering aanwezig. 
 
2. Binnengekomen subsidieaanvragen 
Voor de KBO/PCOB zijn mevr. Ans Munsterman en de heer Herman Röhring aanwezig en zij 
vragen een geldbijdrage voor het 60-jarige bestaan van de KBO/POCB dit jaar; hierbij wordt 
gedacht aan een feestmiddag waar veel ouderen uit Overdinkel/De Lutte/Losser bij betrokken 
zullen worden. Ouderen kunnen van huis worden opgehaald om de feestmiddag mee te maken. 
De elektrokar is dan zeker ook een optie. Zij hebben een begroting gemaakt en overhandigen 
deze aan de voorzitter. Wethouder Hassink deelt mee, dat er nog meer mogelijkheden zijn om 
geld voor ondersteuning aan te vragen. 
 
Voor de Buurtpreventie Overdinkel zijn aanwezig mevr. Leonie Mekkelholt, de heer Tom van 
Huizen en de heer Gert te Wagt. Zij vragen de Dorpsraad om een geldbijdrage voor ca. 12 borden 
die geplaatst dienen te worden bij een aantal ‘ingangen’ van Overdinkel. Elke bezoeker wordt dan 
geïnformeerd over het feit dat er in Overdinkel buurtpreventie plaatsvindt. Het gaat hier om 
€ 300,--. De andere helft wordt door de gemeente betaald. 
 
De voorzitter bedankt beide groepen en deelt mee dat deze aanvragen aan het einde van deze 
vergadering zullen worden besproken. 
 
Tenslotte is er nog een subsidie aanvraag van de heer Olaf Opperman voor een Nationale 
buitenspeeldag op 13 juni 2018 ontvangen. Echter op dezelfde dag is er tevens een Nationale 
straatspeeldag op het plein bij ’t Trefhuus via Fundament. De voorzitter zal de heer Opperman 
vragen contact op te nemen met Mieke Bouwhuis. Bij een samenwerking van beiden zou deze 
dag wel eens veel beter tot zijn recht kunnen komen. 
 
3. Vaststellen van de agenda 
Er worden geen agendapunten toegevoegd. 
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4. Postbehandeling 
Binnengekomen post: 
- Agenda raadsvergadering 13 maart 2018. 
- Agenda commissie ruimte 27 februari 2018. 
- Verzoek voor buurtpreventieborden. 
- Uitnodiging bijeenkomst Groene Loper op 22 maart 2018.  
- Uitnodigingskaart voor het afscheid van wethouder Hassink. 
  
5. Stand van zaken Zonnepark 
Het beleid van de gemeente is nog niet vastgesteld, maar hierover is wel gesproken. Eventueel 
kan de raad na de verkiezingen snel reageren. Powerfield heeft het gewijzigde plan nog niet bij de 
gemeente ingediend. Dit dient eerst te gebeuren alvorens de gemeenteraad zich hierover kan 
uitspreken. 
 
6. Stand van zaken electrokar 
Gepland is om met de electrokar begin juni 2018 te starten. Voor de bestuurders van de electrokar 
wordt een profiel opgestart. De vergunningsaanvraag voor de aanbouw gaat op korte termijn de 
deur uit. Samen met de VVV zal een route worden opgezet waar de electrokar langs zal komen. 
Het beginpunt en het eindpunt van de route is definitief bij ’t Trefhuus. 
 
7. Mededelingen 
a. Logo voor toegangswegen naar Overdinkel 
Het logo met het smokkelthema wordt inderdaad groter uitgevoerd. Men is hiermee bezig. 
 
b. Smokkelthema 
De provincie heeft de subsidie toegekend, dus er kan worden gestart. Volgende week - week 13 - 
is er een vergadering waar het thema smokkelen in Overdinkel aan de hand van een 
activiteitenplan gaat worden vormgegeven. Er zijn al een aantal projecten samengevoegd. 
 
c. Oude plantenbak 
De plantenbak zou uit de oude parochietuin gekomen zijn, maar bij niemand is deze plantenbak 
bekend. We zullen de heer Gert Olde Hanter meedelen, dat wij geen locatie voor de plantenbak 
hebben kunnen vinden. 
 
d. Evaluatie kerstmarkt 
Uit de evaluatie van de kerstmarkt kwam voornamelijk naar voren dat er geen samenwerking was. 
 
e. Ondergrondse afvalcontainers 
De Plus en de gemeente zijn positief over ondergrondse afvalcontainers bij de supermarkt. Er 
speelt echter nog een issue, waarover eerst uitsluitsel moet komen. 
 
f. Grasveld Saksenstal 
Het gemeentebestuur is positief over het feit om op dit gebied een gezondheidscentrum op te 
zetten. Er lijkt een projectontwikkelaar geïnteresseerd, maar de gemeente is hier officieel nog niet 
over benaderd.  
 
g. Gebied school Kompas 
Het gebied, waar de Kompas-school heeft gestaan, blijft groen. Hier zou een parkje/speeltuintje 
kunnen worden ingericht. De Dorpsraad gaat dit onderzoeken. 
 
Wethouder Hassink verlaat om ca. 21.00 uur de vergadering met dank van onze voorzitter voor 
zijn aanwezigheid. Daarna worden de subsidieaanvragen behandeld. 
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KBO/PCOB zal een bijdrage van  € 250,-- tegemoet kunnen zien en de Dorpsraad zegt toe op die 
dag op kosten van de Dorpsraad de nieuwe electrokar in te zullen zetten voor het vervoer van een 
aantal ouderen naar en van de feestlocatie. 
 
Voordat een bedrag wordt vastgesteld als bijdrage voor de buurtpreventieborden zal Hans contact 
opnemen met de overige dorpsraden om tot een gezamenlijk standpunt in deze te komen. 
 
8. Actielijst 
De actielijst is niet behandeld. 
 
9. Rondvraag 
Van de rondvraag is geen gebruik gemaakt. 
 
10. Sluiting door de voorzitter 
Om ca. 21.45 uur sluit de voorzitter met dank aan alle aanwezigen de vergadering. 
 
 
 
De volgende vergadering zal worden gehouden op: dinsdag, 10 april 2018 om 19.30 uur 
 
 
 
Verslag van Riet Westerbaan 


