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Datum 15 mei 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 (deels), Carll Sijpkes, Mieke Bouwhuis, Herman Spanjer, Ben 
Huttenhuis, Riet Westerbaan 

 

1. Opening 
Om 19.35 uur opent de voorzitter de vergadering en verwelkomt iedereen. De heer Bosgraaf van 
Outdoor Fitness Overdinkel heeft zijn komst afgemeld. Misschien dat een nieuwe afspraak met 
hem op 12 juni of op 11 september kan worden gemaakt. 
 
2. Vaststellen van de agenda 
Aan de agenda worden de volgende 2 punten toegevoegd. 
Onder 5a: Kids Day nationale buitenspeeldag. 
Onder 5b: Wijziging plein – bericht van gemeente. 
 
Op maandag, 28 mei 2018 is er een overleg van Voor én Door Overdinkel. Petra, Carll en Hans 
zullen bij dit overleg aanwezig zijn. 
 
3. Postbehandeling 
Binnengekomen post: 
- Mail van de heer Bosgraaf over Outdoor Fitness Overdinkel voor een afspraak. 
- Mail van Losser Duurzaam van 26-04-2018 (zie verder in verslag). 
- Uitnodiging van ASK Overijssel voor de krachttoer Overijssel op 29 juni 2018. 
- Agenda raadsvergadering op 24 april 2018. 
- Uitnodiging van Voor én Door Overdinkel voor een overleg op 28 mei 2018. 
  Petra, Carll en Hans zullen hierbij aanwezig zijn. 
 
4. Stand van zaken Zonneparken 
A. Van Powerfield is er geen nieuws. 
B. Daarnaast wil een projectontwikkelaar uit München: Kronos Solar een zonnepark van 20ha. 
bouwen op het perceel Drielandweg. Dit is geen koop, maar een recht van opstal voor 25 jaar. Op 
23 april jl. is er een inloopavond in ’t Trefhuus geweest. Petra, Hans en Riet zijn geweest. De 
Nederlandse vertegenwoordiger is uitgenodigd om uitleg te komen geven aan de Dorpsraad van 
Overdinkel op 12 juni 2018. 
 
5. Stand van zaken electrokar 
Vanaf begin juli kan de electrokar gaan rijden. Begonnen gaat worden met het rijden op de 
zaterdagmiddag met een arrangement met koffie en thee (een smokkeltoer). Stichting D’r Oet is 
bezig met alle voorbereidingen 
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5a. Kids Day - Nationale buitenspeeldag 
De nationale buitenspeeldag met als thema veiligheid wordt gehouden op woensdag, 13 juni. 
Hierbij zal de brandweer aanwezig zijn. Er komt een verzoek van Fundament of het mogelijk is om 
in het kader van bewegen en Oudhollandse spelletjes 2 blijvende knikkertegels te plaatsen. Petra 
vraagt bij de gemeente na of de mogelijkheid bestaat om deze tegels op het schoolplein te 
plaatsen en neemt contact op met Nienke van het Kompas om het voorstel te bespreken. Mieke 
vraagt bij de gemeente subsidie aan voor de buitenspeeldag en eventueel de knikkertegels. 
 
5b. Wijziging plein – bericht van gemeente 
Petra heeft van de gemeente bericht ontvangen met een voorstel van Odin. Hierin heeft Odin 
gekeken naar een oplossing voor de toegankelijkheid van de parkeerplaats naar ’t Trefhuus voor 
minder-validen en het autoloos maken van het laatste deel van het gemeenschappelijke plein 
(toegangsdeur OBS het Kompas). De voorkeur van de Dorpsraad zal Petra met de gemeente 
opnemen. 
 
6. Mededelingen 
a. Euregiofeest 
Bruisend Overdinkel heeft de horeca ondernemers bereid gevonden de handen ineen te slaan 
voor wat betreft de invulling van het horecagedeelte tijdens het Euregiofeest. Aan de Dorpsraad is 
gevraagd of er voor de nieuw in te voeren smokkelmunt een beroep kan worden gedaan op het 
Dorpsbudget, zodat de gezamenlijke horecaondernemers hierin ondersteund kunnen worden. 
Deze munt zal in de toekomst ook bij andere evenementen in Overdinkel gebruikt worden. 
Bruisend Overdinkel zal nog met een uitgewerkt verzoek komen. 
b. Kermis 
Er is in Overdinkel jarenlang een kermis geweest. Deze kermis is de laatste jaren vanwege de 
bouw van het plein en het Kulturhus niet meer gehouden. De gemeente wil met ingang van 2019 
samen met het Euregiofeest-bestuur dit nu weer nieuw leven inblazen. De gemeente gaat 
exploitanten benaderen zich voor de komende twee jaar in te schrijven. 
c. Dorpsbudget 
Op 14 mei hebben Frank, Petra en Hans een bijeenkomst gehad met de heer Marco Klein 
Poelhuis en wethouder Wildschut over het Dorpsbudget. De Dorpsraad is content met de manier 
waarop dit loopt. Steeds meer verenigingen weten de weg naar de Dorpsraad te vinden voor een 
bijdrage uit het budget. Ook bewoners kunnen een beroep doen wanneer zij een doel hebben 
waarvoor het geld kan worden gebruikt. Er kunnen bijvoorbeeld speeltoestellen in de wijk worden 
aangepast. 
d. Losserduurzaam 
Losserduurzaam gaat een energie-coöperatie oprichten om onze energie duurzaam in onze eigen 
dorpskernen te gaan produceren met behoud van het landschappelijke, natuurlijke en toeristische 
karakter van onze gemeente. Jacqueline zal Carll hiervoor opgeven. 
e. Opzetje voor aanvragen uit Dorpsbudget 
Frank maakt een opzetje voor het aanvragen van een bijdrage uit het Dorpsbudget zodat we de 
uitgaven netjes naar de gemeente kunnen verantwoorden. 
f. Bijeenkomst Grensstenen-smokkelroute 
De bijeenkomst op 4 juli omtrent de lange afstandswandeling zullen Petra en Riet bijwonen. 
g. Vuurkorf plein ’t Trefhuus 
Als Dorpsraad wordt besloten om de vuurkorf te laten branden. Petra zal contact opnemen met de 
gemeente/DMI om te kijken of het mogelijk is om vóór 17 juni het nog ontbrekende BBQ-rooster in 
de vuurkorf te bouwen c.q. aan te passen. Dan kan de BBQ/vuurkorf op de vaderdag-BBQ-
activiteit ook gebruikt worden. 
Tevens zitten er verschillende ducaten/muntjes los op het plein. Dit zal Petra meteen aankaarten 
i.v.m. de garantietermijn. Ook zal het watertappunt besproken worden (restpunten). 
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h. Overlast jeugd 
Nienke (directeur Kompas) laat alle betrokkenen per mail weten, dat de overlast op het 
buitenterrein van ’t Trefhuus en op het terras heel snel toeneemt (glas in de zandbak, 
hangjongeren, vandalisme, grote monden aan voorbijgangers e.d.). 
Herman Spanjer blijft erop hameren, dat dan altijd de politie moet worden gebeld. 
i. Afscheid Jacqueline Velders 
Jacqueline Velders deelt mee, dat zij de Dorpsraad gaat verlaten. Op de vergadering van 12 juni 
zal zij nog aanwezig zijn. 
Alle leden zullen op zoek gaan naar nieuwe Dorpsraad-leden. 
 
7. Actielijst 
De actielijst wordt doorgenomen en aangepast. Het actiepunt “Vlaggenmasten” is toegevoegd (zie 
bijlage). 
 
8. Rondvraag 
Er zijn geen punten voor de rondvraag. 
 
10. Sluiting door de voorzitter 
Om ca. 22.10 uur sluit de voorzitter de vergadering met dank aan alle aanwezigen. 
 
 
De volgende vergadering zal worden gehouden op: dinsdag, 12 juni 2018 om 19.30 uur 
Let op: om 18.00 uur deze dag is de kennismaking met de burgemeester! 
 
 
 
Verslag van Riet Westerbaan 


