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Datum 12 juni 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, Carll Sijpkes (deels), Mieke Bouwhuis, Riet Westerbaan 

Afwezig: Herman Spanjer (vakantie), Ben Huttenhuis, Frank Hengelman  

 

1. Opening 
Om 19.00 uur opent de voorzitter de vergadering en heet iedereen welkom. Hierbij zijn tevens 
aanwezig de heren Weggen en Grovenstein van Stichting Bruisend Overdinkel. De 
oprichtingskosten voor deze Stichting zijn uit het Dorpsbudget met goedkeuring door de 
Dorpsraad betaald. Beide heren vertellen in het kort over de op stapel staande evenementen, 
zoals het Euregiofeest op 7 en 8 juli, het organiseren van een fietstocht met stopplaatsen op 9 
september en het houden van een streekmarkt op 22 september. 
Wij achten het niet meer noodzakelijk, dat Petra bij de fietstochtvergaderingen van Stichting 
Bruisend Overdinkel aanwezig is, aangezien de heren zelf in onze Dorpsraadvergadering verslag 
komen uitbrengen. 
Iets voor 19.30 uur verlaten de heren van Bruisend Overdinkel de vergadering. 
 
2. Gesprek met Kronos Solar (zonnepark Drielandsweg) 
Om 19.30 uur verlaat Carll Sijpkes de vergadering en melden zich de volgende heren van Kronos 
Solar: de heer Laurens van Ochten (project manager) en de heer Alexander Arcache. Kronos 
Solar is een commercieel bedrijf en gevestigd in München. Hans heeft dit bedrijf uitgenodigd om 
ons te informeren over het zonnepark, dat zij willen aanleggen tussen de Drielandweg en de 
Duitse grens. Momenteel heeft Kronos Solar hiervoor een omgevingsvergunning ingediend, 
daarna beslist het College over deze vergunning en ten slotte komt dit plan in de Commissie 
Ruimte ter bespreking. De verwachting is dat dit in september gebeurd. 
Begin juli is er eerst nog een bespreking met de wethouders M. Wildschut en H. Nijhuis over dit 
plan. De heer Van Ochten stuurt ons de tekening van dit zonnepark op. Het park bestaat uit 3 
delen met 2 wildwissels. 
Op onze vraag of wij voor de burgers van Overdinkel ook een financieel voordeel ontvangen, 
antwoorden zij dat een eenmalige commerciële bijdrage mogelijk is. Wel vragen zij hiervoor onze 
steun. We nemen om 20.05 uur afscheid met de belofte dat Kronos Solar ons op de hoogte houdt. 
 
3. Vaststellen van de agenda 
Er dienen geen punten aan de agenda te worden toegevoegd. 
 
4. Postbehandeling 
Binnengekomen post: 
- Mail + verslag van de bijeenkomst Samenwerking voor én door Overdinkel op 28 mei 2018. 
- Mail van 29 mei van de gemeente over de plaatsing van de hondenpoepbakken. 
- Agenda extra raadsvergadering op 29 mei 2018. 
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- Mail van mevr. Leonie Mekkelholt voor het plaatsen van de WhatsApp-borden op 31 mei 2018. 
- Agenda Raadsvergadering op 5 juni 2018. 
- Uitnodiging per mail voor de inspraak voorjaarsnota op 20 juni 2018. 
 
5. Mededelingen 
a. Nationale buitenspeeldag – Fundament en Kids Day 
De knikkertegels (2 stuks) zijn door het bedrijf TWW (Twentse Weg en Waterbouw) uit Oldenzaal 
kosteloos geleverd en geplaatst. 
b. Doorgang Centrumplein 
Een goede verbinding tussen de parkeerplaats en de ingang van ’t Trefhuus t.b.v. de 
mindervaliden wordt binnen de gemeente besproken en neemt al enige vorm aan. Hierin worden 
de wensen van diverse aangeschreven partijen en de kosten dan ook zorgvuldig afgewogen en 
meegenomen.  
c. Centrumplein autovrij  
Om het laatste deel van het plein (toegangsdeur) vrij te houden van auto’s i.v.m. de kinderen is 
ons voorstel om de poefjes te voorzien van sleuven, waarmee je met een palletwagen de poefjes 
zelf kunt verplaatsen. Dit voorstel is door de gemeente overgenomen. Het ontwerp is door Odin 
verder uitgewerkt tot zwevende poefjes die dan met evenementen of als het nodig is door de 
organisaties zelf met een palletwagen verplaatst kunnen worden. 
De gemeente heeft al een offerte voor een poefje aangevraagd. Voor de palletwagen wil Petra 
hierbij een aanvraag indienen om deze uit het dorpsbudget aan te schaffen, zodat deze aanwezig 
is als de poefjes op het plein geplaatst worden. 
d. Vuurkorf op het plein 
De BBQ/Vuurkorf wordt momenteel aangepast en is waarschijnlijk voor Vaderdag klaar. Om alle 
onderdelen goed bij elkaar te houden en op te bergen zullen wij op korte termijn een grote houten 
box op wielen moeten laten maken, waarin ook nog andere eigendommen van de Dorpsraad in 
kunnen worden opgeslagen. 
e. Vlaggenmasten 
Officieel geeft de gemeente geen toestemming om vlaggenmasten op het plein te plaatsen. De 
gemeente heeft geen budget voor de vlaggenmasten, de plaatsing hiervan en de gewenste 
vlaggen. Gemeente/Odin en de Dorpsraad hebben gezamenlijk wel een locatie bepaald waar de 
masten na een officiële vergunningsaanvraag en goedkeuring op het plein geplaatst zouden 
kunnen worden. Als er dus een partij is die hiervoor belangstelling heeft, dient deze zich eerst bij 
ons in een Dorpsraadvergadering te melden, zodat wij dit onderwerp kunnen toelichten.  
Volgens Hans is er een omgevingsvergunning voor een mast aangevraagd. Wij weten echter niet 
door wie of om welke mast het hierbij gaat. 
f. Watertappunt op het plein 
Aan het watertappunt ontbreken nog enkele opleverpunten. 
Het afvoerbakje is nog steeds de tijdelijke oplossing van de openingsdag. De rand van het bakje is 
echter te scherp. Er wordt nu aan een andere oplossing gewerkt. 
Bij regen valt de naad van het watertappunt erg op. Vooraf is duidelijk besproken dat dit niet of 
nauwelijks zichtbaar zou zijn. Gebleken is dat tijdens het plaatsen van het watertappunt de lijm 
nog niet uitgehard is geweest en de graffiticoating er overheen is aangebracht. Dit is hoogst-
waarschijnlijk de oorzaak van het probleem. Door deze graffitibehandeling bij een “droge” steen 
nogmaals intensief toe te passen gaat de kunstenaar van het watertappunt ervan uit dat het 
probleem hierdoor opgelost of nagenoeg verholpen wordt. 
g. Bestickering pin-box 
Petra heeft een voorstel ontvangen voor de bedrukking van de pin-box. De officiële presentatie 
door de gemeente zal nog “steeds” volgen. Er is ons echter gevraagd om na te denken over de 
bloembak van cortensstaal die voor de pin-box dient te worden geplaatst. Op beide lange zijden 
van de bloembak zouden wij graag enkel grote en kleine “1/2 cent dukaten” willen laten snijden 
(zoals op de vuurkorf op het plein). 
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Ook zouden wij het leuk vinden als er één of meerdere proefjes op deze locatie geplaatst kunnen 
worden om alles met elkaar te verbinden. 
Ons voorstel gaat Petra aan de gemeente/Odin voorleggen, zodat dit verder kan worden 
uitgewerkt. 
h. Naam voor doodlopende weg in De Lutte 
Petra is lid van de straatnamencommissie en vanuit die commissie wordt gevraagd om een naam 
te bedenken voor een doodlopende weg in de nieuwbouwlocatie van de oude Molen in De Lutte. 
Wij wachten eerst af met welk voorstel De Lutte komt, maar een voor de hand liggende naam is 
volgens ons “Oude Molenweg”. 
i. Dorpsraad Glane 
Glane heeft momenteel een nieuwe Dorpsraad en zij houden zich bezig met de herinrichting van 
de Gronausestraat. Graag willen zij weten hoe wij als Dorpsraad hebben geholpen met het 
opzetten van het centrumplein: hoe ging het proces bijvoorbeeld met de gemeente en met Odin. 
Hans en Petra maken een afspraak met de Dorpsraad Glane om hen van advies te voorzien. 
 
6. Stand electrokar 
Men is volop bezig met alle voorbereidingen. 
 
Afscheid Jacqueline Velders 
Om 21.10 uur neemt Hans het woord en bedankt Jacqueline voor haar werk voor de Dorpsraad. 
Zij gaat de politiek in, dus moeten we helaas afscheid van haar nemen. Uit handen van Hans 
ontvangt zij een cadeaubon en een boeket bloemen. 
 
7. Actielijst 
De actielijst wordt niet besproken. De punten uit de actielijst die wel besproken zijn, zijn nu 
aangepast. 
 
8. Rondvraag 
Er zijn geen vragen voor de rondvraag. 
 
10. Sluiting door de voorzitter 
Om ca. 22.30 uur sluit de voorzitter de vergadering met dank aan alle aanwezigen. 
 
 
Voor het Zomerreces zal nog met de Dorpsraadleden over een aantal zaken worden bijgepraat 
tijdens een BBQ. Deze bijeenkomst zal half juli plaatsvinden. Hans zal hiervoor een datumprikker 
rondsturen. 
 
 
 
Verslag van Riet Westerbaan 


