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Datum 13 februari 2019  
Plaats Vergaderlocatie:   ‘t TREFHUUS in Overdinkel                  Functie 

Leden Hans Fij                                                                                  Voorzitter 
Petra Assink-Jasink                                                                Secretaresse 
Frank Hengelman                                                                   Penningmeester 
Riet Westerbaan                                                                     Notulist 
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 

Overige 
aanwezigen: 

Wethouder Anja Prins, de heer J. Brandenburg (geïnteresseerde) en de heer C. Suurmond (voor de inloop). 

Afwezig Herman Spanjer (met afmelding), Marcel Visser -OCO-met afmelding via Ben. 

 

1. Opening door de voorzitter 
De voorzitter opent om 19.30 uur de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.  
 
Voor de inloop meldt zich de heer C. Suurmond, wonende aan de Hoofdstraat, met twee 
problemen. Ten eerste meldt hij, dat tijdens reconstructies in de Hoofdstraat veel borden bij de 
zebrapaden zijn weggehaald en niet meer teruggeplaatst zijn. Hierover heeft hij melding gedaan 
bij een ambtenaar van de gemeente, maar hij heeft nog geen antwoord mogen ontvangen. 
Afgesproken wordt dat de heer Suurmond zijn melding over de verkeersborden naar wethouder 
Prins stuurt en zij zal navragen of hiervoor al actie wordt uitgevoerd. 
Ten tweede vraagt de heer Suurmond, of er iets aan de drempels bij het woonerf en over het 
algemeen in de hele Hoofdstraat kan worden gedaan; ze maken erg veel kabaal. Kunnen deze 
drempels niet worden aangepast? In het begin van de werkzaamheden is er veel aandacht 
besteed aan de uitvoering en met alle bewoners gesproken over deze materie. 
Hans vraagt of de heer Suurmond zijn notitie hierover naar de Dorpsraad wil sturen. Dan kunnen 
wij dit bespreken en kijken, of aanpassingen mogelijk zijn. 
 
2. Vaststellen van de agenda 
Deze agenda wordt zonder aanpassingen aangehouden. 
 
3. Postbehandeling 
Ingekomen post: 
- 16-01-2019: Gemeente: Marco Klein Poelhuis over verantwoording dorpsbudget 2018 en 
                       het beschikbaar stellen van het budget voor 2019. 
- 19-01-2019: Muziekvereniging Concordia: aanvraag bijdrage The Passion op 31-03-2019. 
- 19-01-2019: Gemeente Monique Hamers: verslag 17-01-2019 Twents blokje om. 
- 22-01-2019: Fundament reactie + advies op vraag betreffende de website van de Dorpsraad. 
- 22-01-2019: SBO: uitnodiging inspiratie- en werksessie Textiel 31-01-2019 om 17.00 uur  
                       Wilminktheater. 
- 22-01-2019: SBO: uitnodiging + agenda bijeenkomst Samewerking voor en door Overdinkel op  
                       28 januari 2019 in ’t Trefhuus. 
- 24-01-2019: Verslag + actiepuntenlijst van Dorpsraadvergadering op 16-01-2019. 
- 24-01-2019: SBO: Verslag LEADER project van 17-01-2019. 
- 28-01-2019: Gemeente: Monique Hamers: uitnodiging avond Twents Blokje Om. 
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- 28-01-2019: Gemeente Monique Hamers: verslag overleg 17-01-2019 Twents Blokje Om. 
- 31-01-2019: SBO: verslag bijeenkomst Samenwerking voor en door Overdinkel 28-01-2019. 
- 06-02-2019: via Hans: brief gemeente met toezegging dorpsbudget voor 2019. 
- 06-02-2019: Stichting Fundament: wijziging naam + adres. 
- 07-02-2019: Mieke: afmelding fietsrondje dorp op 08-02-2019. 
- 12-02-2019: Stichting Fundament: folder VVE krijgen ouders via Consultatiebureau. 
 
Uitgaande post: 
- 18-01-2019: Ter info leden: 2 agenda’s Commissie B&S en Ruimte op 22-01-2019. 
- 23-01-2019: Ter info leden: op verzoek van Mieke reactie + advies Stichting Fundament 
                       betreffende de website. 
- 23-01-2019: Ter info leden: uitnodiging + agenda Samenwerking voor en door Overdinkel  
                       op 28 januari 2019. 
- 01-02-2019: Nieuwe Dinkellander: winnaar prijsvraag Twentse Spreuken. 
- 01-02-2019: Week van Losser: winnaar prijsvraag Twentse Spreuken. 
- 05-02-2019: Ter info leden: Verslag Samenwerking voor en door Overdinkel van 28-01-2019. 
- 05-02-2019: Nieuwe Dinkellander: persbericht vergadering Dorpsraad op 13-02-2019. 
- 05-02-2019: Week van Losser: persberichtvergadering Dorpsraad op 13-02-2019.  
- 05-02-2019: Gemeente: afmelding bijeenkomst Twents Blokje Om op 25-02-2019. 
- 09-02-2019: Leden/OCO/Gemeente Losser: uitnodiging + agenda Dorpsraadvergadering 
                       op 13 februari 2019. 
- 09-02-2019: Leden: Bijlage punt 4 agenda. 
- 11-02-2019: Frank voor Concordia aanvraagformulier bijdrage dorpsbudget (The Passion). 
                       Op 7 februari 2019 al door Hans gestuurd. 
- 11-02-2019: Gemeente via Hans: verantwoording van dorpsbudget (subsidie) 2018. 
 
4. Voortgang communicatie website en facebook 
We hadden de hoop, dat Fundament voor ons een website zou kunnen maken, maar dat kunnen 
ze niet doen. Wel geven zij advies hoe dit het beste uitgevoerd kan worden. 
Wat wij als Dorpsraad willen, is dat er een nieuwe site wordt ontworpen en dat deze wordt 
bijgehouden. Bovendien willen we graag een nieuw logo voor de Dorpsraad, bijvoorbeeld met 
Prik+Prak. Ben zal via OCO navragen, of er bedrijven in Overdinkel zijn, die ons hiermee zouden 
kunnen helpen. Het zou tevens een site kunnen zijn, die met doorklikken bijvoorbeeld verbonden 
is met Bruisend Overdinkel. Ook proberen om hiervoor jonge mensen te interesseren. 
Ook zal moeten worden meegenomen op welke manier we gebruik willen gaan maken van 
facebook en/of Instagram. Misschien is het mogelijk om dit door een jong persoon te laten doen, 
die zich als bestuurslid bij de Dorpsraad voegt. 
Tenslotte neemt Hans nog contact op met Jos Klein Robbenhaar. 
 
5. Behandeling schouw / fietsronde op 08-02-2019 door het dorp 
Met zijn vijven hebben we een rondje in het dorp gefietst om o.a. de leefbaarheid van Overdinkel 
te bekijken. Ook de gemeente en Domijn maken eenzelfde inventarisatie van mogelijke 
inventarisatieproblemen. Tevens onderzoekt Domijn wat de wensen van de huurders zijn. 
Besproken is alvast 1 item uit het fietsrondje: op de Heideveldweg staat al jaren een half 
afgebouwd huis. De gemeente kan hier niets tegen doen; er zijn geen juridische middelen 
beschikbaar. Toch zal wethouder Prins nog eens bekijken of er iets aan te doen is. 
Hans heeft foto’s gemaakt en zal deze rangschikken in de categorieën: storende plekken / 
speelveldjes / honden uitlaat plaatsen. De bevindingen van het fietsrondje worden meegenomen 
in de vervolggesprekken met Domijn. 
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6. Mededelingen 
a. Sociaal domein en gezondheid 
Wethouder Prins deelt mee, dat men bezig is om alle nota’s voor wat betreft gezondheid, sociaal 
domein (integrale benadering), woonvisie samen te bundelen. Tevens gaat men plannen maken, 
hoe dit alles dient te worden opgepakt. 
b. Twentse spreuken 
De winnaar is bekend met de spreuk: “Goa zittn en nem de tied, veurdat de tied oe hef nömmn”. 
De winnaar zal aanwezig zijn bij het slaan van de eerste paal met deze spreuk. Hans heeft van de 
gemeente een plattegrond ontvangen, waarop 75 picknickbanken staan vermeld. Samen met 
Petra zijn er 50 stuks uitgezocht. Betonnen picknickbanken en banken, waar weinig toeristen 
komen, zijn van de lijst afgehaald. DeLutte gebruikt zijn eigen spreuken voor de banken in het 
buitengebied van De Lutte. 
Aan wethouder Nijhuis zal worden gevraagd om alle teksten te controleren. Het is de bedoeling, 
dat alle palen tevens een nummer krijgen en een QR-code. 
 
7. Actiepuntenlijst 
Deze lijst wordt besproken en aangepast waar nodig. 
 
8. Rondvraag 
Mieke vraagt of er al nieuws te melden valt over een aanstelling van een coördinator in het 
Trefhuus. Wethouder Prins deelt mee dat er gesprekken lopen met Domijn en het bestuur van 
SKO. Men is het met elkaar eens dat er een coördinator dient te komen en dat er gezocht wordt 
naar financiering. 
Verder zijn er geen vragen voor de rondvraag. 
 
9. Sluiting door de voorzitter 
De voorzitter sluit met dank aan alle aanwezigen om 21.25 uur de vergadering. 
 
De volgende vergadering zal worden gehouden op woensdag, 13 maart 2019 om 19.30 uur. 
 
 
 
Verslag van Riet Westerbaan 


