
 

 

 
 

Nieuwsbrief  
Winterswijks Belang         februari 2016 
 
Beste leden van Winterswijks Belang en andere belangstellenden, hierbij ontvangt u de  
nieuwsbrief van WB dat 10 jaar bestaat! Inmiddels hebben we de viering van het 10-jarig 
bestaan van WB achter de rug. In deze nieuwsbrief leest u er meer over. Vanwege o.a. het 10- 
jarig bestaan van WB is het een extra lange jubileum editie geworden! Wij wensen u heel veel 
leesplezier! 

 

Verslag van de raadsvergadering 28-01-2016 
door Henk Jan Tannemaat  
 
Winterswijks Belang stelde in het vragen-

halfuurtje twee vragen aan het college over de voortgang 
van twee pijnpunten. Het ene pijnpunt is de gevaarlijke 
verkeerssituatie bij de Lidl en het andere punt de situatie 
van Autopalace. Op beide dossiers is wethouder 
Gommers nog druk doende. Dit soort situaties zijn zelden 
snel op te lossen omdat je met veel verschillenden 
partijen te maken hebt. Bij Autopalace is het goed om te 
weten dat ook de buurt inmiddels weer een avond belegd heeft, waar ook WB aanwezig zal 
zijn. Tijdens de vergadering kwam de SP met een motie om verkiezingsborden te plaatsen 

i.v.m. het referendum over het associatieverdrag met Oekraïne. 
Er was hier echter al eerder over gesproken en we waren het 
eens geworden om geen borden te plaatsen. Normaal hangen 
de borden er als er verkiezingen zijn waar vele politieke 
partijen aan mee kunnen doen; Nu is er alleen een ja- en een 
nee-kamp. Daar komt bij dat hele andere, non-politieke 
organisaties dan de zaak vol gaan plakken. Niet duidelijker 

voor u als inwoners! De motie is dus ook met grote meerderheid afgestemd. Als u wilt weten 
u het zit met deze verkiezingen kunt u veel beter de krant lezen of het internet raadplegen. 

 
Nieuws uit het bestuur door Ronald Wiggers 
Het bestuur is de afgelopen maand op meerdere fronten actief geweest. 
Allereerst was daar natuurlijk de goed bezochte ALV in de Venemansmolen op 
21 februari jl. Het eerste uur van de ALV bestond uit een verscheidenheid aan 
onderwerpen. Naast het verwelkomen van twee nieuwe leden en de introductie 

van Gea Oonk als nieuw bestuurslid, was er ook de gebruikelijke kascontrole. Ook dit jaar 
kreeg onze penningmeester, en daarmee het gehele bestuur, decharge van de 



 

 

kascontrolecommissie. Ieder jaar gebeurt dit 
weer opnieuw en passeert vaak enigszins 
geruisloos. Maar ik wil vanaf deze plaats onze 
penningmeester Edwin te Winkel ontzettend 
hartelijk bedanken voor zijn jarenlange accurate 
boekhouding. Het is een klus die met bijzonder 
veel toewijding wordt uitgevoerd door Edwin en 
het draagt voor een zeer belangrijk deel bij aan verantwoord financieel beleid binnen onze 
club. Hulde Edwin!  
Na de personele wisselingen in het bestuur, waarbij Ruth haar interim voorzitterschap 
beëindigde en Marianne Koole afscheid nam van het bestuur, ben ik bijzonder blij met de 
aanmelding van Gea Oonk. Gea heeft zich op de ALV uitvoerig voorgesteld en haar 
belangstelling voor het lokale bestuur en WB toegelicht. Onze leden die niet bij de ALV 
aanwezig konden zijn kunnen op de website www.winterswijksbelang.nl een profielschets van 
Gea lezen. Gea zal de komende tijd vooral gebruiken om de mensen en de structuren in de 
club te leren kennen. Daarnaast gaat Gea zich langzamerhand ook verdiepen in de 
onderwerpen die het Winterswijkse bestuur zoal bezighouden. Ik weet zeker dat een ieder in 
alle geledingen van WB genegen is haar met raad en daad daarin bij te staan en haar het 
spreekwoordelijke warme bad te laten beleven. Gea, nogmaals heel hartelijk welkom! 
Uiteraard kwam ook het 10-jarige bestaan van WB aan de orde. Zoals u reeds eerder hebt 
kunnen lezen waren er een aantal leden belast met de invulling van het programma. Tijdens 

de ALV hebben André van Nijkerken en Henk Jan Tannemaat de plannen 
nader toegelicht. Elders in deze nieuwsbrief zal er meer verteld worden 
over ons jubileum, maar ik wil de jubileumcommissie nu alvast 
complimenteren met het bijzonder aansprekende, creatieve en 
gevarieerde programma! Echt super gedaan! 
Onze wethouder Rik Gommers en fractievoorzitter Henk Jan Tannemaat 
hebben de ALV uitgebreid bijgepraat over de diverse onderwerpen die in 
het recente verleden hebben gespeeld of in de nabije toekomst zullen 

gaan spelen. Deze ‘bijpraat-sessies’ vanuit het college en de fractie zijn een vast onderdeel 
van de ALV. Het is altijd een bijzonder informatief onderdeel van de ALV waarbij u uit de 
eerste hand geïnformeerd wordt over belangrijke Winterswijkse onderwerpen. Alleen dit 
onderdeel vormt voor veel leden al een grote stimulans om tijd vrij te maken voor het 
bijwonen van de ALV. Bezoekt u zelden of nooit en ALV? Dan is alleen dit onderdeel al meer 
dan de moeite waard! Kom gerust en neem relax achteroverleunend plaats in de zaal om de 
informatie te absorberen. Of als u de behoefte heeft, stel rechtstreeks vragen aan de 
wethouder(s) of de fractie. Doen! 
Het is alweer ruim tien jaar geleden dat een aantal verontwaardigde Winterswijkers vonden 
dat het genoeg was. Winterswijk verpauperde en werd volgebouwd met lelijke 
blokkendozen. De politiek speelde zich slechts af in de achterkamertjes. Het monumentale 
strandbad dreigde onder de slopershamer te verdwijnen en men negeerde de stemmen van 
duizenden Winterswijkers tegen de bouw van een nieuw Stadskantoor. Komrij noemde 
Winterswijk in die tijd een sloopdorp. De arrogante en regenteske 
houding van de oude politiek moest een halt worden toegeroepen. 
Het belangrijke initiatief van drie Winterswijkers om de 
verontwaardiging om te zetten in daadkracht en daarmee 
Winterswijks Belang op te richten, heeft ongekende en nooit 
vermoede gevolgen gehad! Gevolgen die de meesten van ons 
inmiddels genoegzaam kennen en die haast onmetelijk zijn, maar die 
nooit zouden hebben plaats gevonden wanneer de drie oprichters van WB niet het lef en de 
daadkracht hadden om hun nek uit te steken en besloten mee te doen aan de 
gemeenteraadsverkiezingen van 7 maart 2016. Dit was kort samengevat mijn tekst van het 
laudatio dat ik aan het einde van het eerste deel van de ALV mocht uitspreken. Het was voor 
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mij als voorzitter van Winterswijks Belang dan ook een bijzonder grote eer en genoegen om 
tijdens de ALV namens het voltallige bestuur, onze oprichters Mieke Oxener, Erwin Te Selle 
en last but not least, André van Nijkerken te benoemen tot Erelid van Winterswijks Belang! 
Uiteraard ging de benoeming vergezeld van een oorkonde en een presentje. Mieke, Erwin en 
André: hulde, hulde, hulde! 

Tot slot ging na een korte pauze het tweede deel van 
de ALV over het fenomeen stadtuinbouw. Er was in 
het voortraject van de ALV al aandacht voor 
gevraagd, zowel in de uitnodiging alsook in de lokale 
pers. Het betrof een openbaar deel van de 
vergadering om zo ook belangstellenden van buiten 
WB de mogelijkheid te geven om de presentatie bij 
te wonen. Voor deze presentatie was geboren 

Grollenaar Marc Ravesloot gevraagd. In zijn verhaal ging hij in op zijn visie en ervaringen bij 
het ontwikkelen van dit soort ‘sociaal maatschappelijke concepten’. Ravesloot is werkzaam 
als onderzoeker Gezondheid & Welbevinden bij Wageningen UR. Vanuit die rol bedenkt, 
onderzoekt en begeleidt hij stadstuinbouw-initiatieven, meestal rond een specifiek 
maatschappelijk knelpunt, zoals obesitas of de zorg voor kwetsbaren. In zijn presentatie 
schonk Ravesloot aandacht aan alle mogelijkheden maar ook de valkuilen die hij vanuit zijn 
ervaringen met dit soort projecten heeft. Met name de projecten ‘Fruit4Sports’en 
‘Fruit4school’ werden beeldend voor het voetlicht gebracht. Een project waarbij Ravesloot 
samenwerkt met het Leger Des Heils en restaurantketen La Place en waarbij mensen met een 
sociale- en of (psychisch-)medische indicatie succesvol werden ingezet, kreeg ook bijzondere 
aandacht. Tijdens de bezielende presentatie popten vanuit de zaal al spontaan ideeën op om 
binnen Winterswijks maatwerk aan dergelijke projecten te beginnen. Het gaf de aanwezige 
toehoorders onmiskenbaar inspiratie en energie, waardoor we kunnen spreken van een zeer 
geslaagde middag! Vanuit het regieteam zullen vervolgafspraken worden gemaakt met 
Ravesloot om eventuele ideeën en (on)mogelijkheden voor Winterswijk te bespreken. De 
inspirerende ALV werd met een applaus en dankzegging aan het adres van Marc Ravesloot 
en de makers van de fantastisch lekkere biologische hapjes die tijdens de presentatie 
geserveerd werden, afgesloten. We kijken daarom als bestuur uit naar de najaars ALV, waarbij 
het streven is wederom een inspirerende  gastspreker te krijgen. We houden u uiteraard op 
de hoogte en spreken de hoop uit u allen dan massaal te mogen begroeten! 
 

 
Trots op Winterswijk  
door Wim Aalderink 
 
Dat een titel als deze in eerste instantie 
een wenkbrauw zal doen fronsen bij menigeen met enig politiek historisch besef, 

kan ik mij voorstellen. Immers de partij met de naam “Trots op Nederland” van Rita Verdonk 
heeft niet direct een positieve klank als het gaat om de opvang van asielzoekers. Toch is mij 
deze uitroep uit het hart gegrepen als ik terugkijk op de manier waarop Winterswijk de 
afgelopen anderhalve week heeft gereageerd op de komst van 
200 extra asielzoekers voor de duur van twee jaar.  
September vorig jaar verzocht de gemeenteraad van 
Winterswijk het college om te bekijken of het mogelijk zou zijn 
iets extra’s te doen met betrekking tot de opvang van 
vluchtelingen. Dit resulteerde in de aanwijzing van drie 
mogelijke locaties, het voormalige belastingkantoor, de school 
op de Zonnebrink en de leegstaande vleugel van de Vredense 
Hof van Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé (SZMK). 



 

 

Vervolgens zou het COA binnen zes weken een zogenaamde schouw doen om te bekijken 
welk pand een haalbare optie zou vormen. Dit alles uitgaande van de criteria voor een 
zogenaamde AVO (Aanvullende Opvang) wat neerkomt op een periode van twee jaar, 
aangevuld met onze eis dat het hier maximaal om 200 asielzoekers mocht gaan. Door de 
enorme drukte waarmee het COA werd geconfronteerd door de nog steeds groeiende 
instroom van vluchtelingen bleek het onmogelijk de afgesproken periode van zes weken te 
halen. Uiteindelijk werd duidelijk dat alleen de Vredense Hof nog mogelijkheden bood, maar 
ook daar kwam geen definitief besluit over. Op 18 januari hebben SZMK en wij als gemeente 
een deadline gesteld aan het COA om uiterlijk 18 februari te laten weten of opvang 
realiseerbaar zou zijn.  
Tot de ochtend van 18 februari leek het erop dat SZMK met de gestelde kaders van twee jaar 
en 200 asielzoekers niet zou kunnen voldoen aan de eisen die het COA stelt aan een AVO 
met de financiële middelen die het COA hiervoor beschikbaar had. SZMK heeft van meet af 
aan aangegeven zeker haar maatschappelijke verantwoordelijkheid te willen nemen, maar 
alleen als dit kostendekkend zou kunnen worden gerealiseerd. Het kan immers niet zo zijn 
dat geld van de zorg zou moeten worden aangewend voor de opvang van vluchtelingen. Na 
topberaad tussen het COA en het ministerie is er toch ruimte gevonden om opvang mogelijk 
te maken.  

Dinsdag 23 februari zijn ’s ochtends de 
omwonenden van de Vredense Hof geïnformeerd 
en heeft SZMK haar bewoners, medewerkers en 
vrijwilligers op de hoogte gebracht. Daarna zijn de 
nieuwsmedia ingelicht. In de brief voor de 
omwonenden hebben wij aangegeven om in 

gesprek te willen gaan met iedereen uit de buurt die daar behoefte aan zou hebben. 
Woensdag en donderdag hebben de burgemeester en ik, samen met iemand van SZMK en 
de directeur van ons AZC ca. 40 mensen gesproken. Een klein deel was boos en bleef dat 
ook, een klein deel was ronduit enthousiast en het grootste deel gaf aan niet blij te zijn met 
deze uitkomst, maar zich te realiseren dat hulp geboden is en zich er bij neer te leggen, mits 
wij als gemeente de garantie geven dat het echt om twee jaar gaat en niet langer. Dat 
hebben wij als keiharde garantie gegeven. 
Er komt een nieuwsbrief waarin de voortgang wordt weergegeven 
en waarin informatie wordt uitgewisseld. In de eerste nieuwsbrief 
worden de opmerkingen en suggesties vanuit de gesprekken 
verwerkt. Natuurlijk komt er ook een omwonenden overleg zoals 
dat nu ook het geval is bij ons bestaande AZC. 
Dit is de eerste stap, maar met opvang alleen zijn we er niet. Er zal 
gewerkt moeten worden aan integratie en dat kan het COA niet 
alleen. Daarom willen wij een stichting opzetten van waaruit 
vrijwilligersprojecten opgezet gaan worden.  
Ondanks de, gelukkig beperkte, haatteksten op Facebook en Twitter stellen de meeste 
Winterswijkers zich positief op en is er al een flink aantal dat aangegeven heeft actief te 
willen bijdragen aan de integratie van onze nieuwe inwoners. Ik durf dan ook volmondig hier 
te herhalen wat ik op de laatste raadsvergadering heb gezegd: ik ben trots op Winterswijk! 
 

 
SKB perikelen door Ruth van der Meulen 
 
Op verzoek van de gemeenteraad kwam dhr. Kleinlugtenbeld ( de 
bestuursvoorzitter )van het SKB ons bijpraten over de op handen zijnde 
bestuurlijke fusie van het SKB met het Slingeland ziekenhuis in Doetinchem. 

Centraal  uitgangspunt is : een bestuurlijke fusie tussen 2 volwaardige ziekenhuizen met 



 

 

behoud van eerste hulp, intensive care en 
verloskundige hulp op beide locaties. Samen verder 
naar regionaal betere zorg in een vergrijzende 
Achterhoek, waarbij de ambities van alle zorgpartijen 
een plek krijgen. De procedure met de NZA ( 
zorgautoriteit )is in volle gang, de zorgverzekeraars 
en banken hebben hun standpunten bepaald, de 
eisen omtrent veiligheid en kwaliteit, het ICT landschap van de toekomst, de marktanalyses, 
het besturingsmodel en de financiële verkenningen en afspraken zijn op papier gezet. 
Kortom: het staat allemaal goed in de steigers. Het is de bedoeling dat er geen 
grootscheepse reorganisatie plaatsvindt na de bestuurlijke fusie. Gefaseerd zullen de 
algemene ondersteunende diensten als eerste geïntegreerd gaan worden ( administratie, 
inkoop e.d. ). Wat gaan wij als inwoners van Winterswijk daar nu van merken? Allereerst 
zullen we merken dat we een gezond en bereikbaar SKB behouden voor Winterswijk! De 
gezamenlijke ziekenhuizen zullen een betere en uitgebreidere gezamenlijke zorg aan kunnen 
bieden in de regio, waarbij zorgprofessionals elkaar kennen en optimaal samenwerken. 

Nieuwe technologie zal eerder en makkelijker bereikbaar 
zijn en complexe zorg zal binnen aanvaardbare reisafstand 
bereikbaar blijven. Daarnaast zal door de samenwerking het 
SKB ook een aantrekkelijkere werkgever worden. Het bereik 
wordt immers groter en artsen en ander personeel zullen 

makkelijker en meer afwisselend in beide ziekenhuizen kunnen werken.  
Tot slot lichtte dhr. Kleinlugtenbeld toe hoe men aan het werk is om de samenwerking over 
de grens te vergemakkelijken. Er worden stappen gezet maar vanwege het enorme verschil 
tussen Nederland en Duitsland in de organisatie van de totale gezondheidszorg zijn dat nog 
maar kleine stapjes. Ook bevestigde hij dat het SKB positief staat ten opzichte van het plan 
voor het gezondheidspark Winterswijk maar beslist voor haar voortbestaan niet afhankelijk is 
van de realisatie van dat plan. 
Een goed verhaal dat ons vertrouwen geeft in de stevige positie die het SKB inneemt in 
Winterswijk!!! 

 

 De Achterhoekse Energie 
Maatschappij door Tim Jonker 
 
De AGEM komt voort uit de agenda Achterhoek 2020 en is opgericht om de 

verduurzaming in de Achterhoek te bevorderen.  
De AGEM werkt aan een energieneutrale Achterhoek. Dat betekent dat de AGEM evenveel 
stroom en warmte willen produceren in de regio als we als 8 samenwerkende gemeenten 
verbruiken. Aalten/Berkelland/Bronkhorst/Doetinchem/Montferland/Oost Gerle/Oude 
IJselstreek en natuurlijk Winterswijk. We moeten als regio verantwoordelijkheid voor onze 
eigen energiebehoefte nemen. De AGEM wil daarmee niet alleen de doelstellingen halen van 
een energieneutrale Achterhoek, maar door het lokale karakter ook de lokale economie 
stimuleren. Daarnaast is het natuurlijk prettig om niet afhankelijk te zijn van energie rijke 
landen zoals Rusland en Saudi Arabie. Aangezien Nederland veel geld verdient aan de oude 
fossiele brandstoffen hoeven we vanuit Den Haag niet veel te verwachten qua duurzaamheid. 
Nederland loopt ook betreurend ver achter op het aandeel groene energie ten opzichte van 
het totale verbruik. Hier een kaartje in vergelijking met Europa.  



 

 

 Het is hier dus heel goed dat we als 
Achterhoek hier zelf mee aan de slag zijn 
gegaan. 
Nou is de energie markt in Nederland erg 
concurrerend, wat natuurlijk goed is voor 
de prijs. Maar helaas komt dit niet ten 
goede aan de ontwikkeling van duurzame 
energie. Aangezien naar de mening van 
WB het duurzame karakter veel belangrijk 
is dan de ontwikkeling van het aantal 
klanten, ( dit was een van de pijlers om de 
voortgang van de AGEM  te bekijken ), 
moet vooral gekeken worden naar de 
duurzame projecten die mede dankzij de 
AGEM ontwikkeld worden. Het is jammer 
dat het aantal klanten achterblijf bij de 

doelstelling en dit baart ook onze zorgen. Vooral dat een gemiddeld gezin er voor kiest om 
50 euro per jaar goedkoper uit te zijn en niet een kleine investering wil doen om de 
Achterhoek duurzamer te maken en lokaal te investeren. 
Nou zou je zeggen: doe wat meer aan promotie! Maar dit blijkt erg kapitaal intensief. De 
promotie en het bewustzijn moeten van onderaf komen en kunnen 
niet met dure campagnes bewerkstelligd worden. Dit zou dan ten 
koste gaan van duurzame projecten en dat wilde niemand. Bij de 
laatste informatie avond die WB had aangevraagd was dit ook een 
bespreekstuk met de directeur van de AGEM. De meeste partijen 
waren aanwezig en er werd ook meegedacht over promotie met lage 
kosten. Zoals gebruikelijk was de SP niet aanwezig en hoeven we van 
deze club ook niks te verwachten als het op duurzaamheid aankomt. 
Met de invoering van het nieuwe grondstoffenbeleid pleitte de SP 
zelfs voor het herinvoeren van de as-emmer. Helaas leven nog niet 
alle mensen in deze eeuw!  
Laat de AGEM ook voor u een offerte maken en investeer lokaal! 
Investeer in een duurzame Achterhoek!  
 
 

W.C.L. door Jan Oonk 
Enige nieuwsbrieven eerder heb 
ik een stukje geschreven over 
W.C.L. ( staat voor Waardevol 
Cultuur Landschap) Hierbij een 

vervolg. Maandag 29 februari was de 
openbare vergadering van W.C.L. en werden 
onder andere de projecten gepresenteerd 
voor 2016. Er waren maar liefst 67 projecten 
ingediend op de inloopmiddag bij de Twee 
Bruggen. Alle projecten zijn bekeken en 
vervolgens in verschillende categorieën ingedeeld. Sommige projecten worden gehonoreerd 
met een bedrag andere moeten nog nader bekeken worden op haalbaarheid en of het 
samen kan met andere projecten. Totaal is er €60.000,-  beschikbaar. Om een paar projecten 
te noemen: de WBE Winterswijk e.o. heeft een aanvraag gedaan om een drone aan te 
schaffen met als doel om tijdens het maaien van gras het weiland af te zoeken of er 
reekalfjes in liggen en of andere jonge dieren zodat ze niet in de cycloonmaaier terecht 



 

 

komen. Hierbij werd vermeld dat er eerst gekeken wordt of de drone breder ingezet kan 
worden op andere projecten bijvoorbeeld zwerfvuil. Ook was er een aanvraag voor een 
voedselbos. Dit sluit wel een beetje aan bij wat WB geopperd heeft. Ook werden er door WBE 
Winterswijk e.o. een plan ingediend om akkerranden te stimuleren om de patrijzenstand te 
verbeteren want dat is droevig gesteld in Winterswijk. Het leuke was dat hetzelfde idee ook 
door Vlok van Harten en mij is ingediend. Ook werd er een presentatie gegeven van LEADER 
Achterhoek. Dit is een organisatie die Europese financiering voor een leefbaar platteland 
begeleidt en projecten ondersteunt. Iedereen kan een aanvraag indienen met dien verstande 
dat het project minimaal €60000 zou moeten kosten. Er staat in totaal 5,5 miljoen euro ter 
beschikking. Van iedere Gemeente zitten er vertegenwoordigers in het LAG ( Lokale Actie 
Groep ). Voor Winterswijk zijn dit Ria Vreeman, Gert-Jan te Gronde en Roel Poppink. Dus 
heeft iemand een goed idee: kom ermee en wie weet word het gehonoreerd. Op 10 maart is 
hierover een bijeenkomst bij Zaal Beneman in Vragender, 17 maart in zaal Het Onland 
Rekhemseweg Doetinchem 22 maart in zaal de Luifel in Ruurlo. Er werd door Mevr. Obbink-
Tenkink een lezing gehouden over de bossen van Winterswijk-opmerkelijk erfgoed. Dit was 
een interessante lezing waar terug gegaan werd tot het jaar 1500-1600 aan de hand van 
oude kaarten, onder andere van Napoleon. Er werd beschreven dat er op verschillende 
plekken in Winterswijk en met name in het Woold op het Roerdink nog goed te zien is dat 
de oude structuur van het landschap nog steeds in de zelfde vorm gebleven is. Op 
verschillende plekken kun je nog goed zien dat er vroeger de zogenaamde landweer geweest 

is. Ook kun je door de boomsoorten zien waar 
vroeger kerken en schoolpaden geweest zijn. Het 
meest opvallend waren de wintereiken die vroeger 
veelvuldig geplant werden. Deze eiken groeiden 
mooier recht dan de zomereiken en waren beter 
bestand tegen nachtvorst in het voorjaar. Al met al 
een interessante avond. Tot zover over W.C.L. 
misschien later meer. 

     

Tien jaar Winterswijks Belang door André van Nijkerken 
 

Op dinsdag 7 maart 2006 werd Winterswijks Belang vanuit het niets met afstand 
de grootste partij in de Gemeenteraad van Winterswijk. Dat was zondag 7 maart 
jongstleden exact tien jaar geleden. Een moment om bij stil te staan en te vieren, 

samen met al die Winterswijkers die ons vanaf het begin hebben gesteund. Want ook bij de 
gemeenteraadsverkiezingen van 2010 en 2014 kreeg Winterswijks Belang de meeste 
stemmen. Een prestatie om supertrots op te zijn en dat ben ik dan ook. En wat hebben we 
ongelooflijk veel gedaan en bereikt in die tien jaar. Voor mij begon het echter vlak na mijn 
terugkomst in Winterswijk in het jaar 2000, na meer dan tien jaar elders te hebben gewoond. 
Ik wilde naar het Strandbad met mijn dochtertje Merlijn, maar dat was gesloten. Officieel 
vanwege de kwaliteit van het water, maar achter de schermen wist iedereen dat de gemeente 
af wilde van het strandbad en dat liefst zo gauw mogelijk wilde verkopen of slopen. Zoals in 
het verleden al zoveel moois is verpatst en gesloopt in Winterswijk. Dus sloot ik me aan bij 
het toenmalige Comité Behoud Strandbad, later omgedoopt 
tot Stichting Behoud Strandbad.  
Voor mij stond het strandbad symbool voor de 
afbraakpolitiek in toenmalig Winterswijk, waar 
projectontwikkelaars tegenover een zwak gemeentelijk 
bestuur de dienst uitmaakten en de politiek zich niets leek 
aan te trekken van het grote publiek. Jaren later, kort na onze 
intrede in de lokale politiek, vertrouwden ambtenaren mij 



 

 

zelfs toe dat vanuit de gemeente vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 nog 
opdracht was gegeven snel een begin te maken met de sloop van de steigers in het 
strandbad, maar dat de betreffende ambtenaren dat hadden geweigerd. Dan zwijg ik nog 
maar over de tegenwerking die de Stichting 
Behoud Strandbad ondervond en over de smerige 
trucjes die werden uitgehaald om de renovatie en 
heropening van het strandbad tegen te houden. Ik 
kan er een boek over schrijven.  
De nieuwbouw van het gemeentekantoor was in 
diezelfde periode zo'n ander dossier. In plaats van 
leegstaande, historische gebouwen te 
hergebruiken, koos Winterswijks voor een 
zoveelste lelijk nieuw gebouw. Het zette kwaad 
bloed bij grote delen van de Winterswijkse 
bevolking en ook bij mij. Dus schreef ik stukjes in 
de krant over het strandbad en over het gemeentekantoor, wat me door de toenmalige 
politiek niet in dank werd afgenomen. Ik organiseerde protestbijeenkomsten in zalencentrum 
Wamelink, waar ik foto's liet zien van talloze mooie panden die onder de sloophamer zijn 
verdwenen en van de verwoestende verlelijking van Winterswijk. Op één van die 
bijeenkomsten, ergens in het najaar van 2005, besloten Mieke Oxener, Erwin te Selle en ik, 
medestrijders in de Stichting Behoud Strandbad, dat het genoeg was geweest en dat er 
ingegrepen moest worden. Winterswijk moest weer van de Winterswijkers worden en dus 
meldden we ons op de valreep voor deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2006. 
De rest is geschiedenis. 
Nu, tien jaar later, kijk ik met trots op wat we samen met heel veel mensen hebben bereikt en 
teweeggebracht. Winterswijk is echt veranderd. Het ligt er niet alleen stukken mooier bij, veel 
belangrijker nog is dat Winterswijk weer van de Winterswijkers is. We hebben een eind 
gemaakt aan de verlelijking van Winterswijk, we hebben tegengehouden dat alles wordt 
volgebouwd en overal nieuwe industrieterreinen worden aangelegd, we hebben 
beeldkwaliteit en erfgoed weer een prominente plek gegeven, we zijn de strijd aangegaan 

voor de waarden van ons Nationale Landschap, we hebben de cultuur in de Winterswijkse 
politiek en ook het ambtelijk apparaat ingrijpend veranderd en we hebben de 
betrokkenenparagraaf ingevoerd, dat wil zeggen: we hebben de eis gesteld dat voorafgaand 
aan elk besluit van de gemeente Winterswijk, eerst en vooral de direct betrokkenen en 
belanghebbenden worden geraadpleegd, om te vernemen wat zij er van vinden. Het is 
zomaar een greep uit tien jaar Winterswijks Belang.  
Wat ons bij dit alles onderscheidt van alle andere partijen, is dat wij zelf voorop zijn gegaan 
in projecten zoals het Steengroevetheater en Wenters Goud, maar ook onze nek hebben 
uitgestoken voor talloze andere initiatieven, zoals Villa Mondriaan en de ingrijpende aanpak 
van talloze sportaccommodaties. We hebben meegelopen in het bloemencorso en 
meegedaan aan het landelijke televisieprogramma Restauratie, waar het strandbad in de 
studio's van Amstelveen als tweede eindigde en net naast de prijs van één miljoen euro  



 

 

greep. En we hebben dit alles gedaan omdat we Winterswijk leefbaar willen houden, 
aantrekkelijk willen houden voor de mensen die er al wonen, maar ook om mensen van 
elders naar Winterswijk te lokken. Om in ons mooie Winterswijk te komen wonen, of er te 
komen winkelen of recreëren. Ik denk nog met regelmaat aan het cynisme en de bakken vol 
kritiek die we over ons heen kregen om de plannen en idealen die we hadden, maar we 

hebben ze allemaal gerealiseerd. Het BOS-project (Bleekweiden, Olliemolle en Strandbad) 
werd door de toenmalige oppositie weggehoond, maar inmiddels is het een gebied 
geworden waar alle Winterswijkers trots op zijn. Met dank ook aan particulieren die samen 
met ons hebben ingezien dat Winterswijk zuinig moet zijn op zijn natuur en cultuurhistorisch 
erfgoed. En met dank aan Dirk Willink, jarenlang onze fractievoorzitter, die zich ook achter de 
schermen nog steeds onvermoeibaar inzet voor prachtige projecten in ons Winterswijk. Een 
vriend voor het leven. 
Dan tot slot waar ik het meest trots op ben, dat zijn onze leden die ons al die jaren trouw zijn 
gebleven en ons super hebben gesteund, maar ook ons team, ons bestuur, onze fractie, onze 
commissieleden en onze wethouders: Stuk voor stuk superleuke en supergemotiveerde 
mensen die zich blijven inzetten voor Winterswijk. De sfeer en de drive binnen Winterswijks 
Belang zijn vanaf dag 1 top geweest en zijn dat nog steeds. Niet voor niets is haast iedereen 
van het eerste uur er nog steeds bij. Ik ben blij dat ik al die mensen heb leren kennen en ben 
trots dat ik één van hen mag zijn, één van Winterswijks Belang!!! 
 
 
 
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! 

 


