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Datum 10 oktober 2018  
Plaats Vergaderlocatie:   ‘t TREFHUUS in Overdinkel                  Functie 

Leden Hans Fij                                                                                  Voorzitter 
Petra Assink-Jasink                                                                Secretaresse 
Frank Hengelman                                                                   Penningmeester 
Riet Westerbaan                                                                     Notuliste   
Carll Sijpkes                                                                 Bestuurslid 
Ben Huttenhuis                                                 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, Carll Sijpkes,  Ben Huttenhuis, Frank Hengelman, Herman Spanjer, Riet Westerbaan 

Afwezig: Mieke Bouwhuis (vakantie) 

Overige 
aanwezigen 

Wethouder Anja Prins (gedeeltelijk), Fia de Boer (geïnteresseerde) en Bert Sligman (tijdens de inloop).  

 

1. Opening 
Om 19.30 uur heet de voorzitter alle aanwezigen welkom. Ook Fia de Boer is aanwezig en wil 
graag de gehele vergadering bijwonen. Dit is natuurlijk mogelijk en zo geschiedt. 
 
Voor de inloop meldt zich de heer Bert Sligman met het volgende probleem. Het pand aan de 
Hoofdstraat op nummer 191 wordt gebruikt voor opslag van o.a. sloopauto’s en onderdelen van 
auto’s. Dit pand heeft 2 ingangen (aan de Hoofdstraat en aan de Julianastraat) en aan beide 
zijden stoort deze troep enorm. We zijn in Overdinkel goed bezig en dan hoort dit hier niet thuis. 
Wethouder Prins geeft aan dat er een formele klacht naar de gemeente dient te worden gestuurd. 
Indien de heer Sligman alle informatie en foto’s naar Hans stuurt, dan zal hij de klacht naar de 
gemeente verder verzorgen. 
 
2. Vaststellen van de agenda 
De agenda wordt zoals aangegeven gevolgd. 
 
3. Postbehandeling 
Ingekomen: 
- 13-09-2018: Van secr. Gemeente: wethouder Prins is bij de Dorpsraadvergadering van 
  14 november 2018 niet aanwezig. 
- 13-09-2018: Stimuland: uitnodiging voor Ronde Tafel gesprekken, kleine scholen in kleine 
  kernen op 27 september 2018. 
- 17-09-2018: Stimuland: kiezen 4D-makelaars: Durven, Delen, Denken, Doen. 
- 20-09-2018: Extra raadsvergadering op 02-10-2018. 
- 20-09-2018: Agenda commissie ruimte op 25-10-2018. 
- 20-09-2018: Nieuwe agenda commissie ruimte op 02-10-2018. 
- 20-09-2018: Secr. Bruisend Overdinkel – bevestiging opgave kerstmarkt. 
- 27-09-2018: Stimuland: uitnodiging training 18-10-2018 UT-Enschede – verantwoorden in het 
  sociale domein. 
- 02-10-2018: Verslag Samen voor en door Overdinkel van 24-09-2018. 
- 03-10-2018: Gemeente terugkoppeling bijeenkomst 29-09-2018 Sociaal domein en Gezondheid. 
- 09-10-2018: Secr. SOGL (Mariola) film Losser in vogelvlucht. Wil graag reactie op de subsidie- 
  aanvraag van € 200,--. 
- Agenda raadsvergadering op 16-10-2018. 
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- 10-10-2018: via Hans verzoek subsidie volleybaltoernooi op 29-12-02018. 
 
Uitgegaan: 
- 17-09-2018: Opgave Dorpsraad voor kerstmarkt t.b.v. Bruisend Overdinkel. 
- 17-09-2018: Opgave B. Huttenhuis bijeenkomst op 20-09-18 Sociaal Domein en Gezondheid. 
- 17-09-2018: Ter info leden: uitnodiging infoavond Zonnepark op 19-09-2018. 
- 23-09-2018: Ter info leden: agenda extra raadsvergadering op 02-10-2018. 
- 23-09-2018: Ter info leden: agenda commissie ruimte 25-09-2018. 
- 23-09-2018: Ter info leden: nieuwe agenda commissie ruimte 02-10-2018. 
- 27-09-2018: via Hans reactie op brief van de heer Sligman. 
- 04-10-2018: aan de leden: agenda Dorpsraad vergadering op 10-10-2018. 
- 04-10-2018: aan Gemeente: agenda Dorpsraad vergadering op 10-10-2018. 
 
4. Stand van zaken zonnepark Drielandweg; definitieve verklaring van geen bedenkingen 
Op 2 oktober 2018 is in de raadsvergadering van 2 oktober de definitieve verklaring van geen 
bedenkingen afgegeven. Dit ging niet geheel zonder slag of stoot. Omwonenden kunnen nu nog 
bezwaren inleveren. Tijdens deze vergadering wordt gemeld dat in de gaten moet worden 
gehouden dat  Kronos wel alles moet uitvoeren wat zij toezeggen. 
Ben geeft aan dat de Dorpsraad eigenlijk alle inwoners van Overdinkel moet informeren, hoe de 
Dorpsraad hierin staat. Bij de volgende Dorpsraad vergadering zal dit punt op de agenda worden 
gezet, zodat in de gaten kan worden gehouden dat alle afspraken worden nagekomen. 
 
5. Samen voor en door Overdinkel 
Men wil graag alle verenigingen in Overdinkel helpen: wat leeft er bij de verenigingen en waar 
kunnen zij ondersteuning gebruiken. Men wil graag op korte termijn hierover in gesprek met de 
besturen, maar de verenigingen kunnen ook zelf contact opnemen. 
 
6. Mededelingen 
a. Visie op sociaal domein en gezondheid 
Op 20 september 2018 heeft een bijeenkomst over bovengenoemde visie plaatsgevonden. Ben 
was bij deze bijeenkomst aanwezig en was enthousiast. Er kwamen 20 punten naar voren en 
deze punten worden in een nieuwe beleidsnota verwerkt. Deze nota dient dan verder te worden 
uitgewerkt. Na dit punt verlaat wethouder Prins de vergadering. 
b. Dorpsbudget 
- De Dorpsraad heeft € 200,-- toegezegd voor de te maken film door SOGL: Losser in 
  Vogelvlucht (met een drone). 
- Er is een aanvraag binnengekomen voor subsidie voor een Halloween Kids-day te houden op 
  30 oktober 2018. Afgesproken wordt om hiervoor een bijdrage te geven van € 75,-- voor 
  terugkerende Halloween-versiering. 
- Voor het plaatsen van paaltjes met Twentse spreuken bij de 48 picknickbanken in het  
  buitengebied wordt geld beschikbaar gesteld door de TGL (Toeristisch Genootschap Losser), de 
  Rabobank, de Gemeente Losser en verschillende Dorpsraden. Dorpsraad Overdinkel heeft  
  goedkeuring gegeven voor een bedrag van € 300,--. 
- Aan de volleybalvereniging van Overdinkel geven wij een subsidie voor posters & flyers van 
  € 150,--. Dit volleybaltoernooi zal worden gehouden op 29 december 2018. 
- Leader subsidies 
  Bruisend Overdinkel heeft doorgegeven dat er een informatieve bijeenkomst over de leader- 
  subsidies in NO-Twente wordt gehouden. Ben en Carll zullen deze bijeenkomst bijwonen. 
  Deze bijeenkomst wordt gehouden op donderdag, 18 oktober 2018 om 19.30 uur in ’t Trefhuus. 
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c. Poefjes voor Centrumplein 
Petra deelt mee, dat Mark Slooijer heeft doorgegeven dat de poefjes voor verscheping klaarliggen. 
Deze poefjes dienen om het laatste deel van het Centrumplein vrij te houden van auto’s. Petra kan 
nu de palletwagen bestellen. 
d. Overdinkel goes America 
Niemand van de organisatie van dit festijn heeft zich bij de Dorpsraad gemeld voor het ontvangen 
van de subsidie. De organisatie zelf heeft geen goedkeuring gezien en zo is door de Dorpsraad  
geen geld gegeven. Er zijn helaas weinig mensen op deze dag afgekomen. 
e. VVV/Tourist Info 
Hans maakt binnenkort een afspraak met de heer Boerkamp van de VVV in Beuningen over het  
feit hoe zij hun VVV-punt hebben opgezet. Hans en Riet gaan samen naar Beuningen. 
f. Kerstmarkt Overdinkel 
Petra heeft de Dorpsraad voor de kerstmarkt opgegeven. Op maandag, 15 oktober 2018 om 19.30 
uur is er een bespreking door Bruisend Overdinkel over dit onderwerp. Carll en Petra gaan hier 
namens de Dorpsraad naar toe. 
g. Opzetje voor aanvragen uit het Dorpsbudget 
Frank heeft een opzetje gemaakt voor het aanvragen van een bijdrage uit het Dorpsbudget, zodat 
we de uitgaven naar de gemeente kunnen verantwoorden. Frank zal dit opzetje naar Jos Klein 
Robbenhaar sturen met de vraag om dit opzetje op onze site te zetten. 
h. Euregiofeest 
Bruisend Overdinkel is gevraagd om dit festijn mede te organiseren. Een gesprek met de 
Gemeente heeft reeds plaatsgevonden. Het moet een feest worden van en voor mensen uit 
Overdinkel inclusief deelname van de verenigingen van Overdinkel. 
 
7. Actielijst 
De actielijst wordt besproken en aangepast. Het punt “Centrumplein doorgang” is van de actielijst 
verwijderd, omdat dit punt is uitgevoerd.  
 
8. Rondvraag 
Er zijn geen vragen voor de rondvraag. 
 
9. Sluiting door de voorzitter 
Om ca. 21.40 uur sluit de voorzitter de vergadering met dank aan alle aanwezigen. 
 
 
De volgende vergadering zal worden gehouden op woensdag., 14 november 2018 om 19.30 uur. 
 
 
 
Verslag van Riet Westerbaan 


