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Datum 16 januari 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, Marcel Visser, Riet Westerbaan 

Overige 
aanwezigen: 

Wethouder Anja Prins  

Afwezig Herman Spanjer (meet afmelding) 

 

1. Opening door de voorzitter 
De voorzitter opent om 19.30 uur de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.  
 
2. Vaststellen van de agenda 
Deze agenda wordt zonder aanpassingen gevolgd. 
 
3. Postbehandeling 
Dit punt wordt na punt 6 besproken, daar Petra zich door omstandigheden om 20.30 uur bij de 
vergadering voegt. 
Ingekomen post: 
- 19-12-2018: Kerstkaart Stichting Muziekkoepel. 
- 19-12-2018: Verslag + actiepuntenlijst van Dorpsraadvergadering 12-12-2018. 
- 20-12-2018: Gemeente: conceptnota Gezondheid Sociaal Domein. 
- 20-12-2018: Gemeente: Monique Hamers – fonds Grolsch Vakmanschap is Meesterschap. 
- 29-12-2018: SBO: bedankbrief Kerstmarkt deelname. 
- 30-12-2018: SBO: factuur volleybaltoernooi. 
- 03-01-2019: Burgerforum: woonbeleid/prestatieafspraken. 
- 03-01-2019: Brief: uitnodiging op 08-01-2019 van ’t Trefhuus. 
- 04-01-2019: Penningmeester: financieel jaaroverzicht 2018. 
- 08-01-2019: Gemeente: afmelding wethouder Prins. 
- 15-01-2019: Agenda Commissie Ruimte op 22-01-2019. 
 
Uitgaande post: 
- 23-12-2018: Ter info leden: gewijzigde vergaderdata. 
- 04-01-2019: Penningmeester: factuur volleybaltoernooi. 
- 04-01-2019: Ter info leden: uitnodiging ’t Trefhuus op 08-01-2019. 
- 04-01-2019: Ter info leden: doornemen Burgerforum woonbeleid/prestatieafspraken. 
- 04-01-2019: Ter info leden: conceptnota Gezondheid Sociaal Domein. 
- 04-01-2019: Penningmeester: factuur volleybaltoernooi. 
- 09-01-2019: Gemeente: reactie op afmelding wethouder Prins met verschoven Dorpsraad- 
  vergadering. 
- 11-01-2019: Leden/OCO/Gemeente Losser: uitnodiging en agenda Dorpsraadvergadering 
  op 16-01-2019. 
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- 13-01-2019: Domijn: mevr. Buursink gift vuurkorf BBQ. 
 
4. Terugkoppeling gesprek met Domijn 
Op maandag, 14 januari jl. heeft een gesprek plaatsgevonden met een dame en een heer van 
Domijn, met 2 mensen van de S(tichting)H(uurders)B(elangen)L(osser) en een aantal mensen van 
de Dorpsraad. Het doel van dit gesprek was om met elkaar kennis te maken. Aanleiding was het 
slopen van 12 huurwoningen in de Julianastraat. Hiervoor komen 6 tot 8 koopwoningen in de 
plaats. Domijn geeft aan, dat de inwoners voorrang krijgen bij het toewijzen naar een andere 
woning in Overdinkel. Bij een hogere huur wordt de huur aangepast en betalen zij dezelfde huur 
als zij momenteel betalen. Accepteren zij echter een huis met een huur boven de grens van € 630, 
dan betalen zij minimaal deze huur en ontvangen geen lagere huurprijs. 
Op 25 februari komen we weer bij elkaar met als thema Leefbaarheid. Hier zal ook een ambtenaar 
van de Gemeente bij aanwezig zijn. Als voorbereiding op dit gesprek zullen de leden van de 
Dorpsraad op vrijdag, 8 februari om 13.00 uur samenkomen in ’t Trefhuus en dan gezamenlijk per 
fiets Overdinkel rondgaan om mogelijke leefbaarheidsproblemen te inventariseren. 
Wethouder Prins deelt mee dat er een nieuwe woonvisie wordt opgesteld, welke binnenkort 
beschikbaar is. Deze nieuwe woonvisie wordt door de woningbouwcorporatie en de Gemeente 
gemaakt. Voor Overdinkel dient echter een apart plan te worden gemaakt om te bekijken wat er 
nodig is (bijvoorbeeld een zorgcentrum). Overdinkel heeft een hogere zorgconsumptie en er is 
meer vraag op het gebied van veiligheid. Ook dient de leefbaarheid te worden vergroot. In 2007 is 
er reeds een dorpsvisie voor Overdinkel gemaakt, waarvan nog een aantal punten open staan. 
Deze punten kunnen worden meegenomen in de nieuwe woonvisie. 
 
5. Behandeling ingekomen ideeën uit enquête-bus op Kerstmarkt 
Op initiatief van de OCO heeft de Dorpsraad tijdens de Kerstmarkt een enquête gehouden met de 
vraag aan mensen in Overdinkel wat zij missen in Overdinkel en wat er veranderd zou moeten 
worden. Ben heeft een inventarisatie gemaakt en uit deze inventarisatie halen we 4 punten, die op 
de actiepuntenlijst komen te staan. In de volgende vergadering kan bekeken worden wie welk punt 
onder zijn of haar hoede neemt. De 4 punten zijn: 

 Meer aandacht voor eenzame ouderen. 
We denken aan het organiseren van een dag of avond in ’t Trefhuus, waarvoor deze 
mensen worden uitgenodigd (en indien nodig opgehaald). Dan kan de meeste informatie 
(bijvoorbeeld ook over de Electrocar) aan hen worden verstrekt. 

 Losloop/speelveld voor honden. 

 Speeltuintjes voor kinderen. 

 Het opzetten van een repaircafé, eventueel samen met Losser. 
 
6. Bespreken financieel jaarverslag 2018 
- Frank heeft ons op 4 januari jl. het financieel jaaroverzicht 2018 toegestuurd met een 
concept aanvraagformulier voor een bijdrage dorpsbudget. 
- De Gemeente, namelijk de heer Marco Klein Poelhuis, wil van ons een overzicht van de 
uitgaven uit het Dorpsbudget 2018 ontvangen. Indien akkoord ontvangen wij het dorpsbudget voor 
2019. Frank zorgt hiervoor. 
- Frank gaat na, of wij als Dorpsraad huur betalen voor het gebruik van een ruimte tijdens de 
vergaderingen in ’t Trefhuus. In het verleden betaalden maatschappelijke organisaties geen huur, 
omdat deze organisaties zich inzetten voor het dorp. De consumpties van koffie, thee en frisdrank 
worden natuurlijk wel betaald. 
-Het concept aanvraagformulier voor een bijdrage van het dorpsbudget wordt door allen 
geaccordeerd. 
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7. Mededelingen 
a. Ontsluiting Tiekerveen en visvijver. 
Er is reeds onderzoek naar de grond om de vijver heen en de bult gedaan. Volgens Monique 
Hamers is er nog meer onderzoek nodig. 
b. Realisatie VVV-punt/Tourist Info. 
De nieuwe voorzitter van de VVV vindt het niet nodig om in kleine plaatsen een VVV-punt te 
organiseren. Voorgesteld wordt om op jaarbasis de plaatsen enkele activiteiten zelf te laten 
organiseren. Dit is geen slecht idee. 
c. Duo-fiets + duo scootmobiel. 
Voor het maken van de afspraken kan gebruik worden gemaakt van de planner van Automaatje. 
d. Zonnepark Drielandweg – Kronos Solar. 
Een Europese subsidie is aangevraagd. Het wachten is op toestemming van deze subsidie. 
e. Palletwagen voor poefjes. 
Deze palletwagen staat bij Petra thuis. Hiervoor moet een plaats in ’t Trefhuus worden gezocht, 
welke gemakkelijk te bereiken is. 
f.  Website Dorpsraad. 
Mieke vraagt bij Fundament na, of zij eenmalig de website van de Dorpsraad kunnen opzetten. 
g. Twentse spreuken bij picknickbanken. 
Hans heeft bij de Gemeente een plattegrond van alle picknickbanken en het juiste aantal 
opgevraagd. 
 
8. Actielijst 
De betreffende actiepunten zullen worden aangepast. De meeste punten zijn reeds onder punt 7, 
zijnde: Mededelingen besproken. De actiepunten 6 en 7 kunnen van de lijst worden verwijderd. 
 
9. Rondvraag 
Voor de rondvraag zijn er geen vragen. 
 
10. Sluiting door de voorzitter 
De voorzitter sluit om 21.20 uur de vergadering met dank aan alle aanwezigen. 
 
De volgende vergadering zal worden gehouden op woensdag, 13 februari 2019 om 19.30 uur. 
 
 
 
Verslag van Riet Westerbaan 


