
 

 

 

 

 

Nieuwsbrief  
Winterswijks Belang    september 2015 
 
Beste leden van Winterswijks Belang en andere belangstellenden, hierbij ontvangt u onze 
eerste nieuwsbrief na de zomervakantie. Alle fractie-, commissie- en bestuursleden zijn 
alweer volop aan het werk na een welverdiende vakantieperiode. 

 

Verslag van de raadsvergadering  17-09-2015 
door Ruth van der Meulen 
 
Omdat vrijwel al het voorwerk 
voor de raadsvergadering al 

gedaan was in de commissievergaderingen, 
waren er niet zoveel bespreekstukken op de 
agenda voor de raadsvergadering. Vanwege 
de actualiteit van de opvang van 
vluchtelingen, is het leeuwendeel van de 
vergadering aan dit punt besteed. Nadat WB 
in april al gevraagd had om extra opvang van 
vluchtelingen omdat  asielzoekers massaal 
onderweg waren naar Europa, leek het ineens 
of iedereen nu gelukkig wakker was geworden : de meerderheid van raad steunde 
uiteindelijk het college in haar uitvoeringsplannen nadat de VVD had gevraagd om extra 
opvang. Hoe het in detail verder verliep kunt u hieronder lezen in het verslag van de 
betrokken wethouder….. 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

Vluchtelingen in Winterswijk, door Wim Aalderink 
 
Zoals gebruikelijk wordt er van de wethouder gevraagd om iets actueels bij te 
dragen aan de nieuwsbrief. Actueler dan de problematiek rond de opvang van 
vluchtelingen wordt het momenteel volgens mij niet. Dit verhaal begint op 

vrijdag 25 september en eindigt op de dag 
dat ik dit schrijf, woensdag 30 september.  
Om te beginnen hebben wij als gemeente 
Winterswijk inmiddels 32 alleenreizende 
minderjarige asielzoekers (ama’s) 
opgevangen. Het gaat hierbij om jongens in 
de leeftijd van 14 tot 18 jaar, grotendeels 
afkomstig uit Syrië, maar ook uit Afghanistan, 
Eritrea en Soedan. In eerste instantie zou er al 
een andere groep op vrijdag komen, maar dat 
werd op het laatste moment door het COA 
afgeblazen. Zaterdagmiddag om 16.00 uur 
werden we gebeld met de mededeling dat we die avond om 22.00 uur 32 jongens konden 
verwachten. Door de eerder aangeboden medewerking van vakantie park De Twee Bruggen 
konden we deze jongens voor de gevraagde 72 uur onderbrengen in zogenaamde lodge 
tenten waarbij voor de centrale opvang gebruik gemaakt kon worden van het zogenaamde 
jeugdhonk. Naast een flink aantal van onze ambtenaren, die zich op een geweldige manier 
hebben ingezet, moest er ook bewaking en EHBO geregeld worden. Tevens moest er worden 
gecommuniceerd met de omwonenden. En dat allemaal onder hoge tijdsdruk, maar het is 
gelukt! Hendrik Jan Mensink had van begin af aan aangegeven dat zijn accommodatie alleen 
voor de afgesproken 72 uur beschikbaar zou zijn, met als gevolg dat de jongens op dinsdag 
weer ergens anders naar toe zouden moeten, waar dan ook in Nederland. Inmiddels hadden 
wij te  
horen gekregen dat er met ingang van vrijdag a.s. een locatie voor langduriger opvang  
beschikbaar komt en dat heeft er toe geleid dat wij gebruik hebben gemaakt van het aanbod  
van Motorhotel Meddo om ook voor 72 uur noodopvang beschikbaar te stellen. Gisteren zijn  
de jongens dan ook van het mooie Miste verhuisd naar het even zo mooie Meddo. 
Naar aanleiding van de raadsvergadering van 17 september jl. is besloten dat wij, als het COA  
met een verzoek om extra opvang met een langduriger (twee jaar) karakter zou komen, als  
Gemeente Winterswijk positief mee zouden denken. Hierbij zij drie locaties genoemd, de  



 

 

 

Vredense Hof, de Driemark 
locatie Zonnebrink en het 
voormalige belastingkantoor. Dat 
dit de nodige commotie 
veroorzaakt heeft in Winterswijk 
zal niemand verbazen. Facebook 
pagina’s voor en tegen werden 
gelanceerd en wij van onze kant 
zijn vanaf maandag begonnen 
met communiceren via Facebook 
en de site van de Gemeente 
Winterswijk. Om onze burgers de 

kans te geven om hun behoefte aan informatie, voor zover die op dat moment beschikbaar 
was, te bevredigen en tegelijkertijd hun zorgen te uiten is er maandagavond een inloop 
avond georganiseerd. Op deze avond zijn ca. 150 Winterswijkers in gesprek gegaan met 
burgemeester Thijs van Beem, een aantal ambtenaren, afgevaardigden van alle fracties in 
onze gemeenteraad en natuurlijk met mij als wethouder met asielzaken in de portefeuille. In 
sommige gesprekken liepen de emoties hoog op, in andere was er ruimte voor meer nuance. 
Het algemene beeld is echter dat de openheid die wij hier hebben betracht werd 
gewaardeerd, dat bleek op de avond zelf, maar ook in reacties voor- en achteraf.  
Eén van de redenen om juist die avond te gebruiken als inloopmoment, was het feit dat op  
dinsdag het COA bij ons langs zou komen om de (on)mogelijkheden van extra opvang in  
Winterswijk te bespreken. In dit gesprek wilden wij zoveel mogelijk meenemen hoe onze  
burgers tegen opvang aankijken en welke bezwaren zij zien, en dan vooral de bezwaren die  
wij mogelijk nog niet hadden onderkend. In het gesprek met het COA is de opvang voor een  
periode van twee jaar aan de orde geweest op één van de drie locaties, maar ook de  
mogelijkheid om statushouders die op een woning wachten versneld aan (tijdelijke)  
woonruimte te helpen om zo ruimte in ons bestaande AZC te creëren. Over dit laatste zijn wij  
in gesprek met De Woonplaats, maar ook met particuliere initiatiefnemers. Wat betreft de 
drie genoemde locaties is afgesproken dat het COA binnen een maand een zogenaamde 
schouw doet om de technische en financiële mogelijkheden van opvang in één van de drie 

locaties te bezien. Pas daarna kan worden gekeken naar 
concrete invulling. Tevens is afgesproken dat ophoging van 
het aantal bewoners van het huidige AZC niet aan de orde 
is. Wij hebben als Winterswijk duidelijk gemaakt, zoals 
afgesproken met de gemeenteraad, dat wij positief mee 
willen denken. Tegelijkertijd hebben wij ook de bezwaren 
geschetst die volgens ons en onze burgers kleven aan elk 
van de drie locaties. Het COA heeft van haar kant te maken 
met inzet van personeel, financiële middelen, tijdsdruk en 
gewenste schaalgrootte. De uitkomst is dan ook onzeker, 

maar wat boven water blijft is onze bereidheid om onze maatschappelijk en humanitaire 
verantwoordelijkheid te nemen, zonder daarbij de verantwoordelijkheid voor het 
welbevinden van onze burgers uit het oog te verliezen. 
Middels de site van de Gemeente Winterswijk, de pers, mondeling, social media etc. zullen  
wij iedereen zo goed mogelijk op de hoogte houden. En zoals in onze reactie van afgelopen  



 

 

 

maandag al aangeven zijn de burgemeester en ik ook bereid om telefonisch of via de mail in 
gesprek te gaan met onze burgers. 
Tot slot wil ik jullie een zeer verhelderend artikel en youtube filmpje niet onthouden. D66  
commissielid Bert Buist maakte mij hierop attent, waarvoor dank. 
 
graag attendeer ik je op artikel 16809 NRC 
zie: http://www.nrc.nl/nieuws/overzicht/2015/09/19/ 
Kijken: de vluchtelingencrisis uitgelegd in 6 minuten. 
 
Hopelijk heb ik jullie hiermee weer voldoende bijgepraat, maar ik blijf natuurlijk altijd  
beschikbaar voor het beantwoorden van vragen, het luisteren naar suggesties en het delen 
van meningen en ideeën. 
 

 

Stedelijke herverkaveling door Rik Gommers 
 
Zomerreces is een prima periode om volop door te werken aan tal van 
projecten. De vergaderdrukte is even wat minder en dat zorgt voor ruimte in 
de agenda. Eén van die projecten is “Stedelijke Herverkaveling”. Wellicht heeft 

u er al wat over kunnen lezen in onze publicaties, dan wel in de krant. Het gaat om het 
aanpakken van de leegstand van commercieel en maatschappelijk vastgoed. Denk daarbij 
bijvoorbeeld aan onze schoolgebouwen, het belastingkantoor en 
de panden aan 't Weurden. Het rijk heeft aangeboden om 
desnoods het belastingkantoor te slopen en het terrein op te 
schonen. Elders vierkante meters slopen en een andere functie in 
het belastingkantoor mag ook, maar per saldo moeten er 
vierkante meters uit de markt worden genomen. Want daar gaat 

het om. Het weer gezond 
maken van de 
vastgoedmarkt door goed te kijken wat je wilt aan 
ontwikkelen op welke plek en het reduceren van het 
aanbod. Dit project wordt nauwgezet in de gaten 
gehouden door minister Blok himself. 
Voor de zomer hebben we met eigenaren van 
leegstaand vastgoed gesproken. Dit ter 
voorbereiding van de charettes (workshops) die 16 
september hebben plaatsgevonden. Meteen een dag 
later zijn we de resultaten gaan uitwerken in 

verschillende ruilplannen. 
U begrijpt: we gaan er weer vol tegenaan, want al eind dit jaar willen we alweer terug naar de 
minister om het ruilplan te presenteren.  
 
 
 
 



 

 

 

 

Meer Mee-Doen door Ingrid Mes 
 
Afgelopen donderdag hield Sander Jentink van de SDOA 
(Sociale Dienst Oost-Achterhoek) een presentatie over het 
armoedebeleid va Winterswijk. Ik was toch onder de indruk 

van de cijfers die getoond werden: 1475 huishoudens in Winterswijk 
leven ten minste een jaar op 110% van t bijstandsniveau.  Van deze 
groep zijn er 645 huishoudens die al vier jaar op dit niveau leven!   
Voor deze groep zijn er extra regelingen waar men gebruik van kan maken, je moet dan 
denken aan bijvoorbeeld een vergoeding voor de peuterspeelzaal, gratis zwemdiploma A, 
collectieve aanvullende ziektekostenverzekering. Met name de participatieregeling is bedoeld 
om te voorkomen dat kinderen niet mee kunnen doen aan bijvoorbeeld een sport, schoolreis, 
studie. (max 200 euro per kind). 

De totale kosten voor de bijzondere bijstand stijgen nog steeds in 
vergelijking met vorige jaren. Men wijt dit aan het “succes” van De 
Post:  Meer mensen weten de Post te vinden en komen zo in beeld 
bij hulpverlenende instanties. Dit brengt nu nog een verhoging van 
de kosten met zich mee, maar door nu op de preventieve kant in te 
zetten zal dit op langere termijn juist kosten besparen.  Dat zie je 
terug in het aantal mensen met een budgetbeheerrekening (= om 
stabiliteit in inkomsten en uitgaven te brengen)bij de Stadsbank en 
het aantal ontruimingen (12 in 2012 in 2015 tot op heden 1) wat is 
afgenomen. 

Naast dit alles wordt er veel meer de samenwerking gezicht 
met vrijwilligers:  Humanitas,  
Kledingbank, Voedselbank, Sociaal Steunpunt. Al met al 
goede ontwikkelingen die ervoor moeten zorgen dat iedere 
inwoner van Winterswijk bijzondere noodzakelijke uitgaven 
kan doen en mee kan blijven doen aan maatschappelijke 
activiteiten.  
 

 
Vluchtelingen welkom in Winterswijk  
door André van Nijkerken 
 
In de raadsvergadering van afgelopen donderdag is onder andere 
gedebatteerd over de grote vluchtelingenstroom van dit moment en hoe 

daarmee om te gaan. Ook in Den Haag en elders lopen de meningen sterk uiteen. Sommigen 
zijn bang voor de gevolgen van het opnemen van vluchtelingen, anderen vinden dat we nog 
veel meer moeten doen. Winterswijks Belang vindt het een kwestie van beschaving en dus 
vanzelfsprekend dat we mensen die op de vlucht zijn een helpende hand toesteken. Daar kan 
en mag wat WB betreft geen discussie over zijn. Natuurlijk moet de opvang van 
vluchtelingen beheersbaar blijven en in goede banen kunnen worden geleid, maar het kan 
niet zijn dat we onze ogen sluiten voor het leed van anderen. WB heeft geen schokkende 



 

 

 

foto's nodig om medemenselijkheid te tonen en weet zeker dat dit 
voor de meeste Winterswijkers geldt. Ook wij hebben in onze 
geschiedenis periodes gehad waarin wij het moeilijk hadden en 
anderen ons een helpende hand toestaken. Diezelfde geschiedenis 
heeft ons ook geleerd dat onderlinge verschillen, in geloof, in 

cultuur, in ras of in andere opzichten, tot spanningen kunnen leiden en zelfs tot oorlogen en 
geweld. Dit betekent dat we met z'n allen waakzaam moeten blijven en samen moeten 
zorgen voor een samenleving waarin het veilig en prettig is voor iedereen. Dit vereist ook dat 
we werken aan onderling begrip, aan het slaan van bruggen en aan integratie. Werken aan 
een beschaafde samenleving dus. Dat doen we niet met rollen prikkeldraad en het sluiten 
van grenzen. 
 Dat onder de grote stroom vluchtelingen mogelijk ook profiteurs zitten of zelfs terroristen, is 
welhaast onvermijdelijk, want ook een vluchtelingenstroom is een afspiegeling van een 
samenleving. Voorop moet blijven staan dat we helpen. Dat betekent ook dat we onze 
poorten, deuren en harten openen voor de velen die op onze stoep staan met angst en 
vertwijfeling op hun gezicht. Daarmee lopen we inderdaad een kans dat we ook verkeerde 
mensen in huis halen, maar die minderheid mag nooit een reden zijn de overgrote 
meerderheid de toegang tot een veilige haven te blokkeren. Nog erger is dat we politiek 
bedrijven over de ruggen van kwetsbare mensen heen. Dat we onze standpunten hoe om te 
gaan met  mensen die smeken om toegelaten te worden, laten afhangen van wat het doet 
met de kiezer en betekent voor de eigen politieke positie. Zoals een Wilders die vooral angst 
probeert te zaaien in de hoop dat we daarmee de grote stroom vluchtelingen in de kou laten 
staan. Opvang in de regio, noemen we dat. Hoe onmenselijk en gewetenloos kun je zijn? De 
Wildersen en Halbe Zijlstra's van deze wereld weten hoe gevoelig mensen zijn voor 
populisme en maken daar dankbaar misbruik van. WB werpt dat soort praktijken verre van 
zich en hoopt dat Winterswijkers met z'n allen een bijdrage willen leveren aan een betere 
wereld. Die betere wereld begint bij onszelf en met zorg en liefde voor onze medemens. De 
wereld is van ons allemaal, dus grenzen mogen nooit betekenen dat de één geluk en de 
ander pech heeft gehad. Zeker niet als we met de superioriteit die we onze eigen normen en 
waarden toedichten, wel ingrijpen om elders democratie te brengen, maar vervolgens onze 
ogen sluiten voor de vaak dramatische gevolgen daarvan. De ellende in Syrië  en elders in de 
wereld is met regelmaat een rechtstreeks gevolg van onze eigen bemoeienis. Dan past het 
ons niet onze ogen, poorten en harten te sluiten. Dan past ons slechts dat we een helpende 
hand toesteken en dat is precies wat WB wil doen. Samen met u! 

 
 
 
 
 
 
 
 

De fractie, het bestuur en de wethouders van WB 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

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. 
Volg ons ook op Facebook www.facebook.com/winterswijks.belang 
daar leest u snel al het laatst nieuws of op onze vertrouwde website 
www.winterswijksbelang.nl.   
Bellen of mailen kan natuurlijk ook altijd! 
 
 

 

 

 

 
Graag tot de volgende keer! 

 

http://www.facebook.com/winterswijks.belang
http://www.winterswijksbelang.nl/

