
 

Nieuwsbrief  

Winterswijks Belang      februari 2014 
Beste leden van WB, 
Dit keer ontvangt u van ons een nieuwsbrief met vooral aandacht voor de verkiezingen! 
In de afgelopen maand hebben de verkiezingen het in aandacht gewonnen van de normale dagelijkse 
politiek. Dat zal u niet ontgaan zijn… 

 

Terugblik op de raadsvergadering 30-11-2013 
door Henk Jan Tannemaat 
 

De laatste raadsvergadering in de huidige setting. Wat kan een periode van vier jaar snel 
gaan! Winterswijks Belang stelde in de raad twee vragen bij 
het vragenhalfuurtje. Allereerst de borden van de gemeente 

waarop de verkiezingsposters schots 
en scheef hangen. Wij vinden dit erg 
lelijk staan. Het zou veel beter en 
gestructureerder kunnen. We hebben 
aan het college gevraagd uit te 
zoeken hoe dit bijvoorbeeld in 
Arnhem gaat. Keurig netjes naast elkaar op een soort spandoek. 
Het college zal hierop antwoorden. Helaas vonden andere partijen 
zoals bijvoorbeeld de VVD het juist leuk op deze rommelige 
manier…  Bij de tweede vraag bracht Winterswijks Belang nogmaals 

naar voren dat we herhaaldelijk hebben gevraagd  om op de hoogte te worden gebracht als 
er ergens met inwoners een infoavond wordt gehouden. Wij willen dit graag weten, zodat we 
ons gezicht kunnen laten zien! Er wordt nu te vaak VOOR ons besloten dat het geen zin heeft 
om erbij te zijn. Dat beslissen we liever zelf! Wilt u graag weten waar Winterswijks Belang 
voor staat als enige lokale partij? Kijk dan op onze website: www.winterswijksbelang.nl. Daar 
staan ook onze twee projecten op die we gaan oppakken in de nieuwe raadsperiode! Help 
ons mee als u interesse heeft! U bent van harte welkom. 

http://www.winterswijksbelang.nl/


Rondetafelgesprek Participatie 26-02-2014 
door Ruth van der Meulen 
 
Een Rondetafelgesprek ( RTG ) is een mogelijkheid 

voor de raadsleden om informatie op te halen in de 
Winterswijkse samenleving. We hebben afgesproken dat we 
een RTG houden als er echt nieuw beleid op stapel staat. En 
me dunkt dat er nieuw beleid aankomt! Na een gedegen 
voorbereiding door alle politieke partijen ( behalve een 
afgehaakte SP ), beleidsmedewerkers, wethouder Ilse Saris en 
onze raadsgriffier, was het spannend hoeveel mensen er 
zouden komen, hoe men deel zou nemen aan de discussies en 
of er goed te gebruiken antwoorden en aanwijzingen uit 
zouden komen. De voorbereiding bracht ons als groep alleen 
al heel erg veel diepgaande discussies, riep weer nieuwe vragen op en overtuigde ons van 
het idee dat het een onderwerp is met bijzonder veel kanten, consequenties, vraagstukken en 
dilemma’s waarbij echt aan de orde komt hoe jouw visie op de samenleving is.  

De avond werd geleid door Wil de Graaff ( CDA ). Na een korte film over de geschiedenis van 
de verzorgingsstaat ( door Paul Schnabel ) en een vraaggesprek met Ilse Saris, wethouder 
voor het sociale domein, was het woord aan Andrew Britt die een onderzoek presenteerde 

naar participatie in Winterswijk. Hij gaf daarmee 
de contouren aan van het onderwerp en spitste 
het verhaal toe op Winterswijk. In Winterswijk 
wordt volop geparticipeerd maar is ook veel 
eenzaamheid en ervaren veel mensen 
belemmeringen om te participeren. 

Na dit interessante verhaal werd de groep in vieren gedeeld voor een discussieprogramma 
over naar keuze 4 onderwerpen : de participatiemaatschappij, vrijwilligers, mantelzorgers en 
de kwetsbare burger. In deze 4 groepen werd er lustig op los gediscussieerd over stellingen 
die uiteindelijk op een bruikbare manier richting aan moeten geven voor het nieuwe beleid. 

In de terugkoppeling naar de totale groep bleek dat er veel opmerkelijke en goede 
standpunten geformuleerd waren,  was men over het 
algemeen zeer positief over de discussie en werd er 
gevraagd om een vervolg bijeenkomst. Voor ons als 
organiserende groep was dat een teken dat 
Winterswijk rijp was voor de discussie en dat er 
beslist behoefte is om mee te praten.  

 

Wordt dus vervolgd!!!! 

 

 



Verkiezingstijd! door uw CampagneTeam 

Uw CampagneTeam is uitgebreid en draait werkelijk op volle toeren! 
We hebben inmiddels 2 lijsttrekkersdebatten achter de rug ( met de 

ouderen organisaties en in Het Pakhuys ), nog 2 voor de boeg ( 
woensdag 5-3 met OWIN leden, woensdag 12-3 het Gelderlanderdebat ), 
we hebben verkiezingsposters geplakt, wekelijks staan onze “appel-
advertenties” in de krant, vanaf deze week iedere week met extra 
tekstpagina’s, inclusief een interview met de wethouder en de lijsttrekker, 
een speciale pagina aangaande het buitengebied, elke zaterdag en 

woensdag  zijn we in de winkelstraten te vinden met appeltjes en de vraag of mensen 
alsjeblieft gaan stemmen, liefst op ons natuurlijk….Onze lijsttrekker doet mee aan radio- en 
TV debatten voor de lokale omroepen, we hebben radio 
spotjes gemaakt, zijn actief op Facebook en twitter en houden 
onze website actueel en levendig. Deze week zijn we met een 
WB delegatie in gesprek gegaan met de directeur en 
voorzitter van de raad van toezicht van het SKB over de toekomst van het SKB. De laatste 
loodjes worden gelegd aan de verdeling van de straten voor het flyeren op dinsdag 18-3, 
vanaf 14 uur ’s middags. We hebben themafilmpjes gemaakt voor op onze website en 
Facebook pagina, we hebben een originele en ludieke flyer ontworpen die we nog even 
geheim houden vanwege het verrassingseffect…. 

De sfeer in de verkiezingstijd stelt soms wel grote eisen aan ons geduld : sommige partijen 
doen enorm hun best om met modder te gooien, beschuldigen iedereen behalve zichzelf van 
alles wat ze maar te binnen schiet en hebben er geen moeite mee om de goede en 
constructieve samenwerking van de afgelopen 4 jaar compleet te grabbel te gooien. Als CT 
hebben we met elkaar afgesproken dat we daar niet aan meedoen. De kiezers zitten niet te 
wachten op elkaar vliegen afvangende politici die al roeptoeterend loze beloften doen. De 
kiezer wil gewoon goede raadsleden die in oplossingen 
denken en een positieve richting aangeven! 

Inmiddels hebben we onze speerpunten heel goed op de rij 
gezet zodat al onze kieslijst mensen maar ook u als lid, 
hetzelfde WB verhaal kunnen vertellen. Wij zullen dat 
zaterdag per mail aan u toesturen. 

Daarnaast willen we u als leden nogmaals oproepen voor een aantal dingen : er zijn nog 
volop raamposters te verdelen om op te hangen. Ze zijn af te halen bij Henk Jan Tannemaat 

maar we willen ze ook met alle plezier komen brengen! Verder willen 
we u vragen om me te doen op de zaterdagen. Vanaf half 11 drinken 
we koffie bij café ’t Weurden en tussen half 12 en 1 uur gaan we dan 
herkenbaar met onze gele sjaals de straat op met appels. 

 

Zaterdag 8 maart willen we in elk geval met alle kieslijstmensen bij 
elkaar komen om half 11 bij café ’t Weurden. We gaan dan even in 



vogelvlucht onze speerpunten doornemen. Als u daar als lid bij wilt zijn, bent u natuurlijk 
meer dan welkom! 

In het laatste weekend voor de verkiezingen sturen we u een mail toe 
waarin een oproep staat om toch vooral op WB te gaan stemmen. 
Deze overtuigende en pakkend geformuleerde mail kunt u 
doorsturen naar uw gehele Winterswijkse adresboek. Denkt u er 
vooral aan om van uw buren, kollega’s, kennissen, tennismaatjes en 
vrienden alvast de mail adressen op te vragen en bij elkaar te zetten 
zodat u in het laatste weekend  met 1 druk op de knop iedereen een email kunt sturen. Toen 
ik er mee aan de slag ging merkte ik dat ik van heel veel mensen geen mail adres had of een 
verouderd mail adres. Begin hier dus op tijd mee om deze actie tot een succes te maken! Er 
komt een mail-tsunami/bom aan!  

Tot slot : u bent onze ambassadeur! Wilt u alstublieft in uw omgeving 
mensen aansporen te gaan stemmen, bied mensen die niet 
gemotiveerd zijn aan om voor hen te gaan stemmen ( let goed op de 
bepalingen voor het stemmen met volmacht! ), bied mensen aan om ze 
mee te nemen naar het stemlokaal, leg iedereen uit dat er zulke 
belangrijke dingen staan te gebeuren in de gemeenten en er geldt : wie 
niet meedoet heeft geen stem!!! Kortom : WB weet altijd mensen 
enthousiast te maken en te overtuigen; laten we met zijn allen laten 

zien waar we sterk in zijn!!!  

En helemaal aan het eind komt er nog een heel erg belangrijk 
praktisch punt : campagne voeren kost geld…. We hebben als 
vereniging jaren gespaard om in 2014 een goede 
verkiezingscampagne neer te zetten.  We hebben de hele campagne 
netjes begroot maar op het laatste moment blijken er toch nog weer 
een aantal onvoorziene posten op te duiken. Tot nu toe zijn we er 
steeds in geslaagd om de campagne zonder donaties te voeren 
maar inmiddels is niet alleen het eind in zicht maar ook de bodem van onze 
verkiezingsschatkist.  Om die reden wil het campagneteam u allen vragen om uw solidariteit 
met WB te laten blijken door iets te doneren in onze campagne kas. Wilt u een bijdrage ( hoe 
klein of groot dan ook ! ) storten op IBAN NL38RABO0117038504 t.n.v. Winterswijks Belang 
o.v.v. donatie campagne? 

Wij zijn u er heel erg dankbaar voor! 

Belangrijke data :  

 Iedere woensdag en zaterdag 10.30 uur koffiedrinken en appels uitdelen, vanuit café 
’t Weurden 

 Woensdag 5-3 openbaar lijsttrekkersdebat OWIN in De Storm, 20 uur 



 Woensdag 12-3 openbaar lijsttrekkersdebat De Gelderlander, Gerrit Komrijcollege, 
19.30 uur, openbaar toegankelijk 

 Raamposters op te halen bij Henk Jan Tannemaat ( 06- 22274172 ) 

 Opgeven voor flyeren ( dinsdag 18-3 vanaf 14 uur ) bij Ingrid Mes  

( ingridmes@lijbrand.nl ) 

 Mail tsunami / bom weekend 15 en 16 maart 

 Like en volg ons op Facebook en Twitter! 

 

Wij hopen u hiermee weer op de hoogte gebracht te hebben 
van het reilen en zeilen van Winterswijks Belang en 
vertrouwen erop dat u de nieuwsbrief met interesse gelezen 
heeft. 

 

Graag tot de volgende keer! 

 

mailto:ingridmes@lijbrand.nl

