
 

 

 
 

Nieuwsbrief  
Winterswijks Belang         maart 2016 
 
Beste leden van Winterswijks Belang en andere belangstellenden, hierbij ontvangt u de 
nieuwsbrief van WB over de maand maart. Wij wensen u heel veel leesplezier! 

 

Verslag van de raadsvergadering 31-03-2016 
door Ruth van der Meulen  
 
WB heeft het college gevraagd nog eens samen met KPN te 

kijken naar de gekozen locatie voor een nieuwe zendmast in het Woold. 
Om de mobiele bereikbaarheid te verhogen, plaatst KPN een mast  precies 
bij een woning van mensen die vanwege overgevoeligheid voor 
elektromagnetische straling op een zogeheten witte vlek zijn gaan wonen ( 
helemaal zonder elektriciteit! ). Omdat er alternatieve locaties zijn 
waarvoor grondeigenaren ook toestemming verlenen, vindt WB het de 
moeite waard om er nog eens naar te kijken, mits er geen vertraging 
opgelopen wordt in de uitbreiding van de dekking van het net.  
WB heeft ( net als alle partijen in de raad ) haar verontwaardiging uitgesproken over het 

gedrag van de SP in de afgelopen weken. De manier waarop de SP 
zich opstelde, zaaide niet alleen maar onnodig enorme onrust, het 
stelde ook zowel de gemeenteraad, het college en heel Winterswijk 
in een kwaad daglicht.  De maat was voor alle partijen meer dan vol 
en dat was te merken! De toekomst zal moeten uitwijzen of dit over 
is gekomen….. 
Tot slot namen we afscheid van Hans Scheinck, die in de afgelopen 

13 jaar vol toewijding gemeentesecretaris is geweest van Winterswijk. Met hartverwarmende 
en humoristische toespraken namen we afscheid van hem. Deze raadsvergadering wreef ons 
weer eens onder de neus dat het ook mensen-werk is: samen 4 jaar lang ( of zelfs 13 jaar 
lang ) bezig zijn voor Winterswijk. Afscheid nemen en een keertje op de vuist gaan hoort dan 
er gewoon bij….. 

 
Nieuws uit het bestuur door Edwin te Winkel 
We hebben onlangs onze ALV gehad met als na-programma een zeer 
interessante presentatie. Qua bestuurszaken wordt het dan meestal iets rustiger 
en richten we ons vaak weer op de interne organisatie en planning van 
activiteiten voor de komende tijd. 



 

 

Momenteel zijn we met de uitwerkingen bezig naar aanleiding van de presentatie over 
stadstuinen aanvullend aan de ALV. Dit blijkt nu al een zeer mooi en uitgebreid onderwerp 

waar we ons zeker verder in willen verdiepen. Dit 
gaan we de komende tijd dan ook doen, later 
daarover meer. 
Onlangs hebben we ook ons vergaderschema 
enigszins aangepast. We vergaderen nu op het 
raadshuis, tegelijk met de fractie die dan de 
voorbereidingen doet voor de raadsvergadering. 
Zo zitten we kort bij elkaar en zijn de lijnen 
letterlijk en figuurlijk kort! 
In de komende tijd zullen we ons gaan verdiepen 
in het thema verjonging/vernieuwing binnen de 

vereniging. Verder zullen we kijken of er mensen zijn die 
intern/extern zich op een onderwerp willen 
verbreden/verdiepen.  
Als laatste een onderwerp dat we hebben nabesproken; het 
10-jarg jubileum van Winterswijks Belang. Als bestuur kijken 
we met een goed en voldaan gevoel terug op de 
verschillende activiteiten die zijn ingezet. Er was op 
verschillende plaatsen en momenten aandacht voor het 
jubileum. We hebben in de ALV en tijdens de borrel voor het 
10-jarig jubileum 3 mensen in het zonnetje gezet en tot 
erelid benoemd. Dit zijn Mieke Oxener, Andre van Nijkerken 
en Erwin te Selle.  
Kijkt u 1 dezer dagen ook nog eens even op onze website: daar stelt Gea Oonk, ons nieuwe 
bestuurslid zich aan u voor! Zij heeft een korte introductie van zichzelf geschreven. 
Altijd goed om een beetje achtergrond te hebben bij de mensen die voor Winterswijks 
Belang aan het werk zijn. 

  
NL doet door Ruth van der Meulen 
 
Op zaterdag 12 maart heeft WB ( zoals vrijwel iedere jaar ) 
weer deelgenomen aan de landelijke actie NL doet! Met deze 

actiedag, georganiseerd door Het Oranjefonds steken gewone mensen een dag de handen 
uit de mouwen als vrijwilliger. Je schrijft als groep dan in op een project en gaat lekker aan 

de slag. WB had dit jaar gekozen voor 
speeltuin Hakkelerkamp en onder het 
mom van “vele handen maken licht 
werk” hebben we met nog eens 10 
andere vrijwilligers de hele speeltuin 
weer “voorjaars-klaar” gemaakt! Je 
ontmoet dan andere vrijwilligers uit de 
buurt en staat weer eens stil bij het feit 
dat Nederland compleet op zijn gat 
zou liggen als er geen vrijwilligers 
waren…. Wij doen in elk geval volgend 
jaar weer mee! 

 
 
 



 

 

Maatjesprojecten door Ingrid Mes 
Op dinsdag 29 maart hielden de gemeente Winterswijk 
en Humanitas een informatieavond over twee maatjes 
projecten (Goede Buur en Humanitas Tandem)  die in 
Winterswijk worden opgestart. 

Beiden projecten zijn bedoeld om nieuwe Winterswijkers wegwijs te 
maken in Winterswijk met dan juist de aandacht op het sociale en 
praktische vlak.  

Bij Goede Buur wordt een vrijwilliger 
gekoppeld aan een nieuwe Winterswijker 
die net hier woont. Samen gaan ze bijvoorbeeld naar de markt,  
koffie drinken, ze laten kennis maken met de dingen die voor ons 
doodnormaal zijn, zoals even kennis maken met je buren.   
Humanitas Tandem is opgezet om allochtone mannen en 
vrouwen die actief willen deelnemen aan de samenleving te 
ondersteunen, door ze voor een periode van een jaar te koppelen 
aan een vrijwilliger om bijvoorbeeld de Nederlandse taal (nog) 
beter te leren. 
Het was goed om te zien dat er een groot aantal 
belangstellenden aanwezig was om zich aan te melden voor één 
van de projecten. Gelukkig maar, na al die negatieve geluiden 
over de opvang van vluchtelingen de laatste tijd!  

En deze projecten zijn echt broodnodig om alle nieuwe Winterswijkers op een goede manier 
te kunnen blijven begeleiden. Zeker, de gemeente heeft voor het begeleiden van nieuwe 
Winterswijkers Vluchtelingenwerk Oost Nederland  ingehuurd. Dat is echter alleen voor de 
eerste 8 maanden. Daarbij moet je denken aan alle financiële en administratieve zaken die 
geregeld moeten worden. Want door de enorme toestroom van de laatste tijd, komt 
Vluchtelingenwerk niet meer toe aan de huis-tuin- en keukenzaken. Daarom is het inzetten 
van dit soort projecten voor de “sociale inburgering” zeer zeker nodig. Want na lang wachten 
in een azc, eindelijk te kunnen verhuizen naar een woning, kinderen die naar school kunnen 
en als alle formaliteiten geregeld zijn, dan begint pas eigenlijk het échte inburgeren. 
Vanuit Wenters Goud hebben we ons uiteraard ook al aangemeld voor het project Goede 
Buur. Er zijn ongetwijfeld leden die voor deze groep nieuwe Winterswijkers hun diensten 
willen aanbieden. En andersom is het voor de nieuwe Winterswijkers een mooie manier om 
wat te kunnen terugdoen, dus zich nuttig te voelen. En met de 
verdiende pyriet kunnen zij weer diensten “kopen” bij andere 
leden. Win-win situatie zou ik zeggen!  
Mocht u na het lezen van dit stukje ook interesse hebben om mee 
te helpen , dan kunt u zich aanmelden door een mail sturen naar 
wpost@winterswijk.nl . Aanmelden voor Wenters Goud kan via 
onze site www.wentersgoud.nl  
 

Winterswijks Belang en Sport! Door Wim Aalderink ( mede 
namens Rik Gommers en André van Nijkerken ) 
 
Op zaterdag twee april jl. heeft collega Rik Gommers de opening verricht van het 
nieuwe atletiek complex aan de Vredenseweg. Door familieverplichtingen was ik 

als wethouder sport niet in staat de openingshandeling zelf te verrichten. Maar los van het 
feit dat het nog maar zeer de vraag is of ik op dezelfde elegante manier de hordes genomen 
zou hebben als Rik heeft gedaan, kwam hem eigenlijk ook wel de eer toe om deze prachtige 
accommodatie te openen. In zijn periode als wethouder sport is een start gemaakt met de 
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aanleg en onder mijn verantwoordelijkheid heeft eigenlijk alleen de definitieve afronding 
plaatsgevonden. 
De start ligt natuurlijk nog veel verder terug in de geschiedenis. 
En wel met de sportnota die door het college en dan vooral 
door de inzet van André van Nijkerken, samen met de 
werkgroep sport is opgesteld en door de raad unaniem is 
vastgesteld in 2007. Hierin leek Archeus in eerste instantie het 
kind van de rekening te worden, aangezien atletiek weliswaar 
als ambitie was opgenomen in het uitvoeringsprogramma, maar 
zonder budget. Er zat dus niets anders op dan de pijlen te 
richten op provinciale subsidie, maar dat had tot gevolg dat de eisen die aan de baan werden 
gesteld verder werden opgeschroefd vanwege de regionale functie die de baan moest 
krijgen. 
Dat bracht hogere kosten met zich mee voor zowel vereniging als gemeente, maar door de 
solidariteit van alle sportverenigingen in Winterswijk bleek dit mogelijk. Alle verenigingen die 
inmiddels hun accommodatie op orde hadden, waren bereid € 20,= per lid bij te dragen aan 
de bezuinigingen die inmiddels nodig waren om de financiële positie van de gemeente 
Winterswijk weer op orde te brengen. Dit alles wel onder de voorwaarde dat de sportnota 
van 2007 totaal zou worden uitgevoerd en daar hoorde natuurlijk “ons” atletiek complex bij. 
De provincie gaf vervolgens groen licht en vooral geld, mede door de steun van de 
gemeente Aalten die zelf ging voor een lokale voorziening maar het belang van een 
regionale voorziening in Winterswijk van harte steunde. 
Al met al is het een lange weg geweest, maar ondanks, of 
misschien wel dankzij, alle hobbels die onderweg moesten 
worden genomen staat er nu een geweldige 
accommodatie. Inzet, creativiteit en financiële steun van 
provincie, vereniging en gemeente hebben dit mogelijk 
gemaakt. Maar laten we als Winterswijks Belang vooral niet 
vergeten dat het allemaal is begonnen met onze visie en 
inzet die heeft geleid tot dit resultaat. Dat veel 
buurtgemeentes met afgunst kijken naar onze sportfaciliteiten is hieraan te danken.  
Met de opening van dit atletiek complex heeft Rik letterlijk de laatste horde genomen. 
Natuurlijk moeten we alert blijven en kansen tot verdere verbetering blijven zoeken en 
benutten. Maar met deze opening is wel de kroon gezet op een WB ambitie die in 2006 
begon met een ideaal, uitgroeide naar een visie en nu is geresulteerd in een hoogstaande 
sportomgeving met voor iedere sporter wat wils!  
André is er mee begonnen, Rik heeft enorm de kar getrokken in de uitvoering en ik mag van 
de vruchten van al die inspanningen genieten. Het was dan ook genot om dit stukje namens 
drie “generaties” WB wethouders van sport te mogen schrijven! 
 

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! 

 


