
Wilt u meer informatie over de projecten van 
Hart van Overdinkel? Kijk dan op de website 

www.hartvooroverdinkel.nl

De Dorpsraad Overdinkel is erg blij met het ontwikkelde 
AED-netwerk. Een goed werkend netwerk met daarbij  
voldoende mensen die opgeleid zijn om de AED’s  
te bedienen, is van levensbelang. 
Nu dreigt het bekostigen van het onderhoud van de AED’s 
in Overdinkel een probleem te worden. De Dorpsraad zoekt 
naar middelen om deze onmisbare voorziening in stand te 
houden. En omdat dit een voorziening is die het hele dorp 
aangaat, roepen wij u op mee te denken. 

Heeft u een idee of andere suggestie? 
Stuur dan uw bericht naar secretariaat@dorpsraadoverdinkel.nl.

Meer informatie? 
Kijk op www.dorpsraadoverdinkel.nl, bel met telefoonnummer 053-538 6 517 of stuur een e-mail naar:
secretariaat@dorpsraadoverdinkel.nl

Van de dorpsraad Overdinkel

Het programma van de gemeente Losser en  
woningcorporatie Domijn. En financieel ondersteund  
door de provincie Overijssel en de EU. De missie is het dorp  
toekomstbestendig te maken. Een groen en energie(k) dorp,  
waar mensen prettig wonen, werken en recreëren.
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Hart voor
Overdinkel

Eind augustus gaat  
de schop in de grond.    

Domijn start met de bouw van het Kulturhus.  
En dat vieren we op woensdag 26 augustus.  
Houd uw brievenbus daarom goed in de gaten…

Naast de scholen OBS Het Kompas en de Brede   
   School, neemt ook Stichting Fundament, die  
     bestaat uit Stichting Cluster en de bibliotheek,  
       in 2016 haar intrek in het Kulturhus.  
         De gemeente beheert sporthal De Spil,  
          die ook deel uitmaakt van het Kulturhus.

Kulturhus krijgt eigen gezicht

We hebben er zin in!

v.l.n.r.  Rij boven: Robert Middelhuis, gemeente Losser, 
Marc Stuivenberg, Brede School, Bart Jan Elders,  
Domijn, Mark Klein Poelhuis, gemeente Losser, 
Marga Huiskes en Pascal ten Berge van Domijn,  
Mieke Bouwhuis, Stichting Fundament,  
Karin Snijder, Scholenstichting Consent  
en Tom van Veen van Stichting Fundament.  
 
Rij onder: Peter de Jonge, Stichting Consent,  
Nienke Koertshuis, Het Kompas, Gerard  
Kwekkeboom, gemeente Losser, Henkjan Kok, 
Retrain organisatieontwikkeling.

Marco KleinPoelhuis, gemeente Losser:
“ De scholen, de sport, de bibliotheek en  

het welzijnswerk zijn in de huidige situatie 
gehuisvest in een aparte accommodatie. 
Fantastisch dat al deze voorzieningen straks 
samenkomen in het Kulturhus Overdinkel!  
Jong en oud, kan elkaar hier ontmoeten!”

 
Nienke Koertshuis, OBS Het Kompas  
en Marc Stuivenberg, Brede School:
“ Goed en toekomstgericht onderwijs, vol passie 

en plezier voor alle kinderen in Overdinkel”

Henkjan Kok, Retrain organisatieontwikkeling
“  Samen werken aan een zonnige toekomst 

voor het Kulturhus.”

Tom van Veen, Stichting Fundament:
“ Na jaren van praten eindelijk concrete stappen. 

Het Kulturhus wordt prachtig en een aanwinst 
voor Overdinkel!”

Gerard Kwekkeboom, gemeente Losser:
“ Door de bouw van het Kulturhus en  

het centrumplein gaat het hart van Overdinkel 
kloppen. Een belangrijke wens van bewoners 
gaat in vervulling”

Marga Huiskes, Domijn:
“ Er komt straks een fantastisch Kulturhus,  

van en voor alle bewoners uit Overdinkel!

AED-voorziening Centrumplein

Tot slot...

Aed is van  
levensbelang

Samen met de gemeente en de landschapsarchitect  
onderzoeken wij op welke manier we een bijdrage kunnen 
leveren aan de inrichting van het nieuwe Centrumplein  
voor het nieuwe Kulturhus. We willen een blijvende  
herinnering aan het dorp schenken.

Tot aan de opening van het nieuwe Kulturhus vergaderen  
wij op iedere derde donderdag van de maand om 19.30 uur 
(met uitzondering van juli en augustus) in de ruimte  
van de voormalige bibliotheek, waar ook het trefpunt  
is gevestigd.. 

Zoals u van ons gewend bent, is het eerste half uur  
als inlooptijd gereserveerd. 

Wij ontmoeten u graag.

W
ilhelm
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Tjibbe Knolstraat

Tjibbe Knolstraat

Er wordt in de Tjibbe Knolstraat hard ge-
werkt om de straat opnieuw in te richten. 
Onder de grond worden kabels en leidingen 
vervangen en ook het riool wordt volledig 
vernieuwd. In de straat zelf blijft het een-
richtingsverkeer gehandhaafd. Wel wordt 
de weg helemaal recht getrokken, met aan 
weerskanten van de weg parkeerplaatsen. 
Dus meer parkeerruimte. De lichtmasten 
krijgen duurzame LED-verlichting. En er 
komen nieuwe bomen. Het geheel wordt 
daardoor overzichtelijk en krijgt een rustige 
uitstraling. Dakwater wordt oppervlakkig 
afgevoerd naar de weg. Dit gaat via putten 

en de nieuwe ondergrondse leiding. Hierover 
gaat de gemeente nog met elke bewoner 
afzonderlijk in overleg. Voor de voetpaden 
en parkeervakken is gekozen voor gebakken 
stenen. Voor de rijbaan zelf worden de oude 
gebakken stenen hergebruikt, dit past  
mooi in het beeld van de straat. 

Planning
Op dit moment zijn de NUTS bedrijven 
volop bezig om hun kabels en leidingen te 
vernieuwen. Deze werkzaamheden duren 
naar verwachting tot medio juni. De Twentse 

Weg- en Waterbouw (TWW) uit Oldenzaal 
richt de weg vanaf de Kerkhofweg weer he-
lemaal opnieuw in. Een definitieve planning 
volgt nog. Maar het ziet er naar uit dat de 
werkzaamheden medio september gereed 
zijn. In de bouwvakvakantie is de weg tijde-
lijk volledig toegankelijk. Eind van dit jaar 
worden bomen en struiken aangeplant.  
De aannemer houdt de bewoners  
op de hoogte van de planning.

Lekker veel parkeer-
plaatsen aan  weerszijden van de weg

Woningcorporatie Domijn houdt op donder-
dag 25 juni van 16.30 - 18.00 uur open huis 
in de energieleverende woning aan de Prins 
Bernhardstraat 19 in Overdinkel. De woning 
is door goede isolatie en zonnepanelen extra 
energiezuinig. Geïnteresseerden in energie-
zuinig wonen krijgen deze middag een kijkje 
in de keuken en kunnen zich uitgebreid laten 

informeren over duurzaam wonen.  
In totaal zijn er vier energiezuinige woningen 
gebouwd aan de Prins Bernhardstraat. 
Deze All-Electric woningen hebben geen  
gasaansluiting en dus ook geen CV- installatie. 
De zonnepanelen op het dak leveren energie. 
Deze woningen zijn inmiddels verhuurd.

Open Huis Prins  
Bernhardstraat

25 juni
van 16.30 - 18.00u

“ Europees Landbouwfonds voor  
Plattelandsontwikkeling:  
Europa investeert in zijn platteland”

Retrain  
begeleidt 
scholen
Retrain organisatieontwikkeling 
kreeg van de bestuurders van 
Consent en VCO-Oost Nederland 
de opdracht om de Brede School 
Overdinkel en Het Kompas te 
begeleiden in het proces van de 
verhuizing naar het Kulturhus. 

Retrain kijkt daarbij ook naar  
de gevolgen voor de huisvesting  
en de samenwerkingsmogelijkheden  
met de andere gebruikers  
van het Kulturhus.  



Meer parkeergelegenheid  
en nieuw hekwerk voor  
bewoners Spinnersweg 

Vanuit bewoners was er een grote wens: meer parkeerplaatsen in 
de straat. In het kader van het project Hart voor Overdinkel en de 
voorgenomen reconstructie van de Spinnersweg, was deze wens 
een belangrijk uitgangspunt in het ontwerp.

In gesprek met bewoners 
Gemeente en Domijn vroegen alle bewoners een deel van hun 
voortuin in te leveren. Domijn ging met alle bewoners in gesprek 
om definitieve afspraken te maken. Alle bewoners stelden 50 cen-
timeter van hun tuin beschikbaar. En zo werden de gewenste extra 
parkeerplaatsen gerealiseerd. Domijn hielp met het verwijderen 
en terugplaatsen van de huidige tuinbestrating en plaatste bij  
alle woningen een nieuw ijzeren hekwerk. Het nieuwe hekwerk  
is onderhoudsvrij en geeft de straat meer eenheid en uitstraling. 

De bewoners van de Spinnersweg stelden onlangs 50 centimeter van hun tuin beschikbaar  
voor verbreding en vernieuwing van de straat, met nieuwe riolering en extra parkeerplaatsen.  
Domijn, gemeente en bewoners sloegen de handen ineen. 

In september kregen Dennis en zijn vriendin Angelina 
samen met zoontje Djan de sleutel van hun nieuwe 
woning aan de Tjibbe Knolstraat. Afgelopen november 
namen ze hun intrek in de woning. 

Nieuwbouw Julianastraat  
gaat hard De nieuwbouw wordt gerealiseerd in het midden van de Julianastraat. 

Om een veilige situatie te behouden, zijn er bouwhekken rondom het 
bouwterrein geplaatst. De aanliggende woningen zijn en blijven gewoon 
toegankelijk.

Meer parkeervakken in Julianastraat
Na de oplevering van de woningen, richt de gemeente Losser de straat 
opnieuw in met parkeerplaatsen en groen. Omdat de nieuwe woningen 
iets verder van de weg af worden gebouwd, ontstaat er meer ruimte aan 
weerskanten van de straat. Deze ruimte wordt gebruikt om aan  
de oneven kant van de weg 13 haakse parkeervakken en aan de oneven kant  
4 parkeervakken te maken. Ook komen er 4 nieuwe bomen. 

Planning Julianastraat 
De Twentse Weg- en Waterbouw (TWW)  
begint medio augustus met het inrichten 
van de openbare ruimte. Deze werkzaam- 
heden nemen ongeveer 3 à 4 weken in  
beslag. De gemeente doet haar uiterste  
best om de overlast tot een minimum te 
beperken. De aannemer houdt de bewoners 
op de hoogte van de planning.

Dorpsvoorrang
Dennis woonde al in Overdinkel. In Duitsland ontmoette hij  
de Bulgaarse Angelina. Drie jaar geleden kwam Angelina naar  
Nederland. Samenwonen was het plan, met ook een baby op 
komst. Ze schreven zich in voor het nieuwbouwplan aan de  
Tjibbe Knolstraat. Angelina: “Samen met de vader van Dennis  
bezocht ik de inloopbijeenkomst, waar de plannen aan ons  
gepresenteerd werden. We waren direct enthousiast  
over de plek, het ontwerp en de ruimtes in de woning. 
We besloten er samen voor te gaan, en waren blij verrast toen  
we de woning kregen toegewezen.” Voor de inschrijving gold  
dorpsvoorrang, dat betekent dat inwoners uit Overdinkel  
voorrang kregen. Alle 7 nieuwe bewoners komen uit Overdinkel.  
Wij dus ook!

Ruime keuken
“Domijn liet ons de vrije keus in de indeling van de ruimte beneden. 
Wij hebben gekozen voor een extra kamer beneden. Dat is nu de 
speelruimte voor onze zoon. Nu hebben we boven twee slaapkamers. 
Daarnaast heb ik samen met mijn vader de keuken op eigen kosten 
uitgebreid met een extra keukenhoek voor een vaatwasser.  
Daardoor is de keuken nu ruimer en ook afgeschermd van  
de zitkamer. Dit vinden we wel zo prettig”, zegt Dennis. 

Werk aan de winkel
Nu is er nog werk aan de winkel in de tuin. Samen met de naaste 
buren kozen Dennis en Angelina al voor een volledig dichte schut-
ting achter het huis. Om het extra veilig voor kleine Djan te maken, 
en voor meer privacy. De volgende stappen zijn de voor- en  
achtertuin. En zo wordt de woning steeds meer een thuis.

Een kijkje in 
de keuken van…

Aan het woord…
Robert Bos, beheerder 
van sporthal De Spil 

Op maandagavond 29 juni vertellen gemeente  
en Domijn u meer over de laatste plannen voor 
het Kulturhus, en de omliggende openbare ruimte.
Wilt u hierbij zijn? Noteer alvast de datum  
in uw agenda. Meer informatie volgt.

Uitnodiging

Zo is onlangs de retentievijver voor hemelwater- 
afvoer aan de Weverstraat opgeleverd. Op de  
achtergrond ziet u de pas ingerichte Dr. Ariëns-
straat. Ook wordt de laatste hand gelegd aan de 
Troelstrastraat en Schaepmanstraat. Deze werk-
zaamheden zijn voor de zomervakantie afgerond.

Laatste loodjes...

Mijn naam is Robert Bos en ik ben  
beheerder van sporthal De Spil. Na 
vele maanden arbeid is de sporthal 
klaar. Als beheerder ben ik heel blij 
met de vernieuwde accommodatie.  
U ziet misschien alleen de buitenkant, 
maar ook alle leidingen, gas, water, 
licht en de technische installaties zijn 
aangepakt. Het dak van de sporthal 
en kleedkamers is helemaal vervangen 
en super geïsoleerd. 

De nieuwe kleedkamers voldoen aan 
de modernste wensen. Dat is voor de 
gebruikers uitstekend. En bovendien 
voor het beheer ook. De moderne 
scheidingswand valt direct op bij 
binnenkomst van de sportzaal.  
Door deze wand kan er met meerdere 
groepen tegelijk worden gesport,  
zonder dat men last heeft van elkaar.  

Ook zijn er nieuwe klimrekken gekomen, waarvan 1 met elektronische bediening. 
Het is de gebruikers misschien nog niet allemaal opgevallen, maar in de sporthal 
is het ook mogelijk om een diapresentatie of film af te spelen via het  
grote scherm aan de muur. Domijn en gemeente hebben voor de inwoners  
een nieuwe multifunctionele hal gerealiseerd die ook onderdeel uitmaakt  
van het Kulturhus. De hal kan weer jaren mee. 
Ik verwelkom u binnenkort graag in de “De Spil”.

Robert Bos, Sporthalbeheerder gemeente Losser

Informatie-
avond  
29 juni 2015 

Begin maart startte Domijn met de bouwwerk-

zaamheden. Inmiddels zitten de dakpannen  

er al op. Het gaat hard! Als het zo doorgaat,  

dan krijgen de bewoners in september  

de sleutel van hun nieuwe woning.  

Alle woningen zijn verhuurd.Momenteel worden de laatste deelprojecten  

van fase 1 in de openbare ruimte afgerond. 

Dennis, Angelina  
en zoontje Djan. Bewoners  
van de Tjibbe Knolstraat.

Fijne buurt
Het jonge gezin heeft het prima naar de zin aan de Tjibbe  
Knolstraat. Dennis en Angelina: “Het is een heerlijke rustige  
buurt. En we hebben goed contact met de buren.  
De komende jaren gaan we hier niet weg.”


