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Notulen Bijeenkomst bestuursleden Dorpsraad Overdinkel
Datum

12 september 2017

Plaats
Leden

Vergaderlocatie ‘t TREFHUUS
Aandachtsgebieden
Hans Fij (secretariaat)
Buitengebied, Toerisme en Website
Riet Westerbaan (1e notulist)
Geen bijtaken
Anne de Vries (2e notulist)
Contactpersoon: Stichting Muziekkoepel Overdinkel
Frank Hengelman (penningmeester)
Geen bijtaken
Carll Sijpkes
Voorzieningen dorp, cultuur en gezondheidszorg
Petra Assink-Jasink
Buitengebied, Toerisme en straatnamencommissie
Jacqueline Velders
Coördinator Facebook
Mieke Bouwhuis (Adviseur)
Stichting Fundament
Herman Spanjer (Adviseur)
Wijkagent Overdinkel
Vertegenwoordiger Ondernemers Club Overdinkel (OCO)
Jos Klein Robbenhaar
Theo Geerligs, Hans Fij, Anne de Vries, Frank Hengelman, Petra Assink-Jasink, Carll Sijpkes, Jacqueline Velders, Herman
Spanjer, Riet Westerbaan, Jos Klein Robbenhaar, Marcel Visser (OCO).
Mieke Bouwhuis.

Vertegenwoordiging en advies
Webmaster
Aanwezig
Afwezig

1. Opening
Theo Geerligs opent voor de laatste maal als voorzitter een Dorpsraadvergadering en heet
iedereen welkom. Vandaag neemt hij afscheid van de Dorpsraad. Meteen begint Theo zijn
historie in de Dorpsraad te vertellen. Theo heeft in de Dorpsraad gezeten van 1982 t/m
2017, waarvan 14 jaar (dus vanaf 2003) als voorzitter. Gezien zijn leeftijd (75 jaar) vindt hij
de tijd rijp om het voorzitterschap over te dragen en uit de Dorpsraad te gaan.
Ook Anne de Vries (80 jaar) neemt vandaag afscheid van de Dorpsraad. Hij heeft in 1989
zijn eerste notulen voor de Dorpsraad gemaakt, omdat er iemand ziek was en hij is met korte
onderbrekingen notulist van de Dorpsraad gebleven.
Beide heren zien het feit, dat het nieuwe Kulturhus ‘t Trefhuus verwezenlijkt is, als kroon op
hun werk in de Dorpsraad, want hiervoor was veel energie en daadkracht nodig.
2. Vaststellen van de agenda
Er hoeven geen punten aan de agenda te worden toegevoegd.
3. Postbehandeling
Binnengekomen post gemeente:
- Mail Mark Slooijer omtrent veiligheid en overlast Centrumplein.
- Officiële uitnodiging afsluiting Hart voor Overdinkel.
- Agenda en stukken diverse Commissie vergaderingen.
- Motivering weigeringsbesluit Zonnepark.
- Uitnodiging Smokkelavond 28 september 2017.
- Mail Aant de Jong m.b.t. neerleggen werk Patrick te Brake. Nieuw contactpersoon is
Marion Unland.
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- Agenda en stukken Raadsvergadering van 19 september 2017.
O.C.O.:
- Uitnodiging bestuursvergadering 11 september 2017 over AED’s.
- Uitnodiging maandag 25 september 2017: Samenwerking en betrokkenheid
verenigingen Overdinkel.
Algemeen:
- Mail Burgerforum over beeldje Ot en Sien.
4. Overdracht voorzitterschap
De voorzittershamer wordt door Theo aan de nieuwe voorzitter, Hans Fij, overhandigd en
wenst hem daarbij veel succes in die toekomst. Jos neemt een aantal foto’s van deze
overhandiging.
5. Afscheid Anne de Vries en Theo Geerligs.
Hans Fij richt zich tot beide heren, waarbij hij meteen moet bekennen, dat Theo hem al veel
gras voor de voeten heeft weggemaaid. Namens de overige leden van de Dorpsraad en veel
inwoners van Overdinkel bedankt Hans beide heren voor hun inzet en werk voor de Dorpsraad
en wenst hen alle goeds toe in hun verdere leven. Daarbij merkt hij op, dat - indien nodig – de
Dorpsraad nog wel een beroep op beide heren zou willen doen gezien hun ervaringen in het
verleden. Hierop reageren beide heren positief.
6. Algemeen nieuws
a.
Door de ondernemersvereniging is voorgesteld om op 9 december 2017 een kerstmarkt
in ’t Trefhuus te organiseren. De vereniging vraagt of de Dorpsraad een bijdrage wil leveren.
In principe staat de Dorpsraad hier wel positief tegenover.
Hans Fij stuurt hierover voor 15 september 2017 een mail naar René Weggen.
b.
Voor zowel 2017 als 2018 ontvangt de Dorpsraad van de Gemeente Losser een subsidie
van € 4.000,-- per jaar. Het bedrag dat eind 2017 overblijft mag in 2018 verder
opgesoupeerd worden.
Het hoofd van de afdeling Beleid van de Gemeente Losser, de heer Aant de Jong heeft
mondeling aangegeven, dat hij voorstander is van het achteraf verantwoording afleggen van
het te besteden budget. Dit gaf hij aan op 22 juni 2017 in een bespreking, waarbij alle
Dorpsraden waren uitgenodigd en alleen enkele leden (Hans, Jacqueline en Riet) van de
Dorpsraad Overdinkel aanwezig waren. Tot op heden hebben we daarna niets meer vernomen.
Hans Fij zal bij hem navragen hoe het hiermee staat.
c.
Besloten wordt om de factuur van de vuurkorf naar de Dorpsraad te laten sturen (van
het dorp voor het dorp) en via de Dorpsraad naar Domijn te sturen.
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d.
De overlast van jongeren lijkt minder te worden. In de zandbakken ligt minder troep
en de overlast qua geluid is minder geworden; dit kan eventueel te maken hebben met de
vakantieperiode. In de vergadering “Overlast jongeren” zetten alle instanties op papier,
welke maatregelen genomen zouden kunnen worden. Men wil ook een enquête houden onder de
jongeren van de jongeren-bus met o.a. de vraag wat zij willen. Momenteel staat de jongerenbus tweemaal per week bij de sportzaal.
Als men iets van de Dorpsraad verwacht, dan nemen we aan dat contact met ons wordt
opgenomen.
e.
In een vergadering van de O.C.O. is het aantal AED’s ter sprake gekomen. In
Overdinkel zijn er in totaal 10 stuks, zowel particulier als van bedrijven. De batterijen voor
de AED’s dienen om de 7 jaar te worden vervangen, hetgeen € 300,-- per batterij kost. In
eerste instantie zal Hans Fij een stukje in een lokale krant schrijven over het gebruik en het
nut van een AED. Er wordt nagedacht over de financiering van het onderhoud van de AED’s.
Dit om ervoor te zorgen dat ook in de toekomst de werking van de AED’s gewaarborgd blijft.
Een geopperde mogelijkheid is om gedurende de kerstmarkt de producten qua prijs iets te
verhogen, zodat daarmee geld voor de batterijen wordt opgehaald.
f.
Glasvezel buitenaf gaat door. 60% van de bewoners in de buitengebieden hebben zich
voor de glasvezel opgegeven.
g.
Het aantal postbussen in Overdinkel wordt teruggebracht naar 2 stuks. Hier hoeven
wij verder geen actie te ondernemen.
h.
De 4 kaartjes die de Dorpsraad van de Grenslandkapel voor 23 september 2017 heeft
ontvangen, worden in dank aanvaard en benut.
i.
Carll Sijkpes deelt mee, dat hij sinds 4 weken gestopt is met zijn vrijwilligerswerk
voor ’t Trefhuus. Hij heeft in het verleden o.a. veel ideeën aangegeven, waarmee niets wordt
gedaan, dus het is voor hem genoeg geweest.
j.
Herman Spanjer deelt mee dat er gekeken wordt naar de snelheid van de auto’s in de
Hoofdstraat voor ‘t Trefhuus. Over aanpassingen wordt nagedacht (weg aanpassen, borden
plaatsen/vervangen, etc.). Veel mensen weten bijvoorbeeld niet dat een woonerfbordje
betekent, dat je stapvoets moet rijden. De gemeente gaat hiermee aan de slag en bespreekt
ook met de school eventuele mogelijkheden en aanpassingen.
7. Uitzetten strategie korte en lange termijn
Afgesproken wordt dat alle leden van de Dorpsraad nadenken over het feit, welke projecten
wij voor Overdinkel kunnen uitvoeren. Aan de hand van de projecten kunnen we dan per 2 of 3
personen de betreffende projecten begeleiden/opzetten. In de volgende vergadering dient
een ieder de projecten aan te leveren. Daarna kunnen we deze bespreken.
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8. Actielijst
De actielijst vervalt totdat is besproken welke projecten zullen worden opgepakt. Dan wordt
een nieuwe actielijst gemaakt.
9. Rondvraag
Er zijn geen punten voor de rondvraag.
10. Sluiting door de nieuwe voorzitter
De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering om ca.
22.10 uur.
De volgende vergadering zal zijn op:

Verslag van Riet Westerbaan

dinsdag, 10 oktober 2017

