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Datum 12 september 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, Mieke Bouwhuis, Riet Westerbaan 

Afwezig: Herman Spanjer (vakantie)  

Overige 
aanwezigen 

Wethouder Marcel Wildschut, wethouder Anja Prins, Gert  Olde Hanter (Ondernemers Club Overdinkel) 

 

1. Opening 
Om 19.35 uur heet de voorzitter alle aanwezigen welkom en geeft het woord aan wethouder 
Wildschut. 
 
2. Stand van zaken zonnepark door wethouder Wildschut 
De heer Wildschut informeert de Dorpsraad over de stand van zaken van het zonnepark aan de 
Drielandweg dat na het doorlopen van alle procedures en na goedkeuring van de Gemeenteraad 
gebouwd gaat worden door Kronos Solar. Het verzoek om behandeling is aan de gemeente 
voorgelegd. Momenteel loopt er een periode van 6 weken in welke weken zienswijzen ingediend 
kunnen worden. Een aantal zienswijzen zijn reeds aangeleverd en dinsdag, 18 september, geeft 
de gemeente een reactienota uit op deze zienswijzen. Met Kronos Solar is afgesproken, dat zij 
geld doneren (800 euro per ha. per jaar voor een periode van 25 jaar) onder de noemer: 
kwaliteitsimpuls. Met een gedeelte van dit geld kan bijvoorbeeld de Drielandsteen bereikbaar 
worden gemaakt, met daarbij een uitkijktoren, zitbankjes, oplaadpunten voor e-bikes en met 
bordjes met informatie over het zonnepark. Tevens worden dan met onze Duitse buren de 
mogelijkheden onderzocht om vanaf de Drielandsteen wandel- en fietsroutes naar Duitsland te 
realiseren. 
Ook wordt  de inwoners van Overdinkel de mogelijkheid tot participatie geboden. Dit kan door 
bijvoorbeeld gebruik te maken van de postcoderoos. Dit is een duurzaam energie-initiatief:  
een 4-cijferige postcode met aangrenzende postcodes. Elke deelnemer van aangrenzende 
postcodes kan ook de zogenaamde energiebelastingkorting op elke opgewekte kWh ontvangen. 
Tevens zal 10% van het zonnepark bestemd worden voor participatie in de zin van: geen 
zonnepanelen maar wel energie betrekken van het park of beleggen in het zonnepark. 
Na de reactienota bepaalt een commissie, of wat voorligt, past in het beleid. 25 september is de 
vergunningaanvraag weer een agendapunt in de commissievergadering en uiteindelijk wordt in de 
raadsvergadering van 2 oktober beslist of een definitieve verklaring van geen bedenkingen wordt 
afgegeven. Op woensdag, 19 september, is er een bijpraatavond in de hal van ’t Trefhuus om 
19.00 uur. 
 
Bovendien deelt wethouder Wildschut mee dat elke gemeente in Nederland een warmteplan dient 
aan te leveren met daarin de informatie wanneer en welke straten zullen overgaan van gas op 
elektriciteit. Dit plan dient eind 2019 klaar te zijn. 
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Powerfield heeft zijn verzoek voor een zonnepark aan de Strootsweg-Lakerinksweg ingetrokken. 
Het lijkt er op dat er geen nieuwe aanvraag komt. 
 
Ook is er interesse om windmolens te plaatsen in De Lutte, hoewel Noordoost-Twente een 
nationaal landschap is en daarmee beschermd natuurgebied.  
 
Ten slotte deelt wethouder Wildschut mee, dat 10 oktober 2018 de dag van de duurzaamheid is. 
Alle scholen in Nederland beginnen dan met het scheiden van afval, maar Losser is de eerste 
gemeente die hiermee aanvangt. 
 
Met dank aan de wethouder verlaat hij om 20.15 uur de vergadering. 
 
3. Vaststellen van de agenda 
Aan de agenda dienen geen aanpassingen te worden uitgevoerd. 
 
4. Postbehandeling 
Binnengekomen post op: 
- 20-08-2018: Mail van ‘Samen door en voor Overdinkel’ betreffende de kerstmarkt. 
- 04-09-2018: Actualisatie gemeentegids 2019. 
- 05-09-2018: Verzoek secretariaat gemeente Losser voor de Dorpsraadagenda voor de  
  wethouders Prins en Wildschut. 
- 06-09-2018: Wijzigingen van de gemeente: een extra raadsvergadering en een fractie- 
  vergadering worden op 11-09-2018 gehouden en de raadsvergadering van 18-09-2018 vervalt. 
- 07-09-2018: Reminder van de gemeente Losser voor een bijeenkomst: visie van sociaal domein 
  en preventief gezondheidsbeleid. Uitnodiging voor de bijeenkomst op 20-09-2018 om mee te 
  denken over de nieuwe visie. 
- 11-09-2018: Mail van ‘Samen voor en door Overdinkel’ voor de vergadering op 24-09-2018. 
- 11-09-2018: Via Hans Fij een uitnodiging van de gemeente Losser ontvangen voor de info  
   bijeenkomst Zonnepark Drielandweg op 19-09-2018 in ’t Trefhuus. 
- 12-09-2018: de heer Bosgraaf van Outdoor Fitness Overdinkel meldt zijn komst voor deze 
  Dorpsraadvergadering af. Hij wil graag een nieuwe afspraak in oktober maken.  
 
5. Mededelingen 
a. Uitnodiging mee te denken over de nieuwe visie op sociaal domein 
Aanleiding is dat de gemeente bijna 4 jaar geleden beleidsplannen heeft vastgesteld om de taken 
op het gebied van Wmo, Jeugd en integraal werken binnen het sociaal domein vorm te geven. De 
gemeente wil deze visie actualiseren en wil daarbij gebruik maken van de kennis en ervaring van 
andere professionals en betrokken inwoners. De gemeente heeft een bedrijf uitgenodigd om een 
plan te maken; tevens ook op het gebied van welzijn en gezondheid. Ben Huttenhuis zal deze 
bijeenkomst op 20 september 2018 bijwonen. 
b. Verantwoording dorpsbudget 
Hans heeft een overzicht gemaakt van de inkomsten en uitgaven van het dorpsbudget Overdinkel 
2017-2018. Dit overzicht komt overeen met het overzicht van Frank Hengelman. 
Aan dit overzicht dient nog het palletwagentje voor de poefjes (5 op het plein en 1 bij de pinbox) te  
worden toegevoegd. Er is nog ruimte in het budget voor nieuwe plannen, doch geen commerciële 
plannen. 
c. Kerstmarkt 
 De voorbereiding voor de Kerstmarkt op 9 december 2018 is gaande. Voor 30 september 2018 
dient de Dorpsraad aan te geven, of zij hieraan willen meedoen. Petra zal de Dorpsraad opgeven. 
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d. Vuurkorf op het plein 
De BBQ is klaar en reeds in gebruik genomen. De kosten van de aanpassingen zijn hoger dan de 
eerdere offerte. De gemeente betaalt volgens afspraak het verschil. Petra vraagt hoe wij hier als 
Dorpsraad instaan. 
 
e. Samen voor en door Overdinkel 
Een volgende bijeenkomst van ‘Samen voor en door Overdinkel’ wordt gehouden op 24 septem-
ber in ’t Trefhuus om 20.00 uur. Vanuit de Dorpsraad gaan hier naar toe: Carll, Petra en 
waarschijnlijk Ben Huttenhuis. 
 
f. VVV / Tourist Info 
Hans en Riet praten binnenkort met de mensen van de VVV uit Beuningen. Zij hebben daar een 
kleine VVV opgezet en wij hopen van hun kennis gebruik te kunnen maken. De VVV in Beuningen 
is ook niet groot. In ’t Trefhuus staat reeds een standaard met allerlei folders/flyers. Omdat de 
naam VVV gaat wijzigen in Tourist Info kunnen wij verder nog niet veel doen. 
 
g. Duo-fiets / scootmobiel 
Mieke en Riet zijn de plannen voor beide fietsen aan het uitwerken. De start zal vanaf 1 april 2019 
zijn. Van beide duo-fietsen zijn nu foto’s gemaakt en het pr-materiaal wordt in gang gezet. 
 
h. Budget Ondernemersclub 
Gert Olde Hanter deelt mee, dat er bij de provincie nog behoorlijk veel geld in de (Leader) 
subsidiepot zit. Vanuit Losser wordt hier weinig gebruik van gemaakt. Deze subsidiepot zou ook 
kunnen worden gebruikt voor de film met het Smokkelthema, de fluisterstenen, de oude boerderij 
(Erve Beernink), etc. Hij wil graag brainstormen over hoe en op welke manier dit in gang kan 
worden gezet. 
 
6. Electrocar 
Afgelopen zondag, 9 september, is de electrocar officieel in gebruik genomen. De electrocar is 
met veel enthousiasme ontvangen. Er waren enkele problemen om een betaalbare verzekering te 
kunnen afsluiten, maar dit is toch uiteindelijk gelukt. 
Reserveren en vertrek gaat altijd via ’t Trefhuus. De electrocar rijdt op zaterdagmiddag voor 
toeristen bij een minimale aanmelding van 10 personen en aanmelding hiervoor is noodzakelijk bij 
de VVV. 
Voor bewoners van Overdinkel kan een tour van 1,5 uur in en om Overdinkel worden gemaakt of 
men kan op een middag naar de markt of de bibliotheek in Losser. De nieuwe aanhanger, die 
hopelijk in november komt, heeft verwarming. 
 
7. Actielijst 
De actielijst wordt besproken en aangepast. 
De volgende punten worden van de actielijst verwijderd: 

 Markt Overdinkel: verkoop producten door mensen zelf verbouwd gaat door minimale 
deelname niet door. 

 Bestickering pinbox is uitgevoerd. 

 Hondenbeleidsplan is uitgevoerd. 

 Bedrijfsbeurs op 24 juni 2018 is door Petra uitgevoerd.  
 
8. Rondvraag 
Gert Olde Hanter deelt mee dat de Ondernemersclub bezig is met de feestverlichting. Bij de 
gemeente wordt nagevraagd, of deze verlichting over de straat (boven het rijdend verkeer) kan 
worden aangebracht. Tevens wil men investeren in duurzame verlichting. 
 



  

      Pagina 4 
 
Tevens vraagt Gert op welke manier precies subsidie moet worden aangevraagd. Is hier iemand 
voor beschikbaar? De Dorpsraad heeft hier geen informatie over. 
 
Bruisend Overdinkel is benaderd voor de organisatie van de kermis; dit kan eventueel tijdens het 
Euregiofeest. Het college heeft nieuwe kermisregels in het leven geroepen. De gemeente gaat 
een aanbesteding doen: òf alleen Overdinkel òf in samenwerking met Losser. Henk Anderson 
stopt definitief met de organisatie van het Euregiofeest. 
 
Gert heeft ook een brief ontvangen van mevr. Marieke v.d. Weide, die een uitgebreide brief heeft 
geschreven over aanpassingen in Overdinkel, zoals het beplakken van elektriciteitskasten met 
stickers, hanging baskets aanbrengen op diverse punten in Overdinkel, etc. Gert zal haar 
uitnodigen voor de bijeenkomst ‘Samen voor en door Overdinkel’ op 24 september 2018. 
 
Wethouder Prins deelt mee, dat in Twente wordt gestart met het  promoten van de fiets. Er wordt 
van 17-23 september een fietsweek gehouden: laat de auto staan en ga fietsen. Men kan punten 
verzamelen en prijzen winnen. 
 
Ook deelt wethouder Prins mee, dat de gemeente bezig is met het oplossen van de aanrijtijd van 
de ambulance. Deze dient binnen 15 minuten na een melding op de plaats van het ongeval c.q. 
adres aanwezig te zijn, maar dit wordt in Losser niet altijd gehaald. 
 
9. Sluiting door de voorzitter 
Om ca. 22.10 uur sluit de voorzitter de vergadering met dank aan wethouder Prins en alle 
aanwezige leden van de Dorpsraad. 
 
 
 
Verslag van Riet Westerbaan 


