
 

 

 
 

Nieuwsbrief  
Winterswijks Belang      oktober 2015 
 
Beste leden van Winterswijks Belang en andere belangstellenden, hierbij ontvangt u onze 
nieuwsbrief van de maand oktober. Een belangrijke maand vanwege de jaarlijkse 
begrotingsvergaderingen van de Gemeenteraad, waarover u meer kunt lezen in deze 
nieuwsbrief. Zoals al verwacht verliep de begrotingsvergadering zonder al te veel vuurwerk 
en is de begroting unaniem aangenomen door de raad. Hieronder kunt u onze gehele  
“eerste termijn” lezen : 

 

Eerste termijn van raadsvergadering  28 en 29-10-2015 
door Henk Jan Tannemaat  
 
Voorzitter, geachte aanwezigen,  

 
Samen verder, dat is de titel van ons coalitieprogramma. En we zijn 
verder!  Verder op weg om onze doelstellingen te bereiken, gericht 
op een nog mooier en sterker Winterswijk. Dat doen we in een 
steeds turbulentere wereld. Goede ontwikkelingen maar ook teleurstellingen en soms 
verschrikkingen wisselen elkaar in steeds hoger tempo af. Wie op het journaal de beelden 
ziet van vluchtelingen tijdens hun barre tocht, op de vlucht voor honger en geweld, kan niet 
onberoerd blijven. De reacties van landgenoten daarop zijn soms beschamend, maar 
gelukkig ook vaak hartverwarmend.  
Winterswijks Belang heeft al vroeg in de discussie over vluchtelingen publiekelijk stelling 
genomen. Voor ons gaat beschaving en dus een helpende hand voorop. We zijn dan ook 
trots op de manier waarop Winterswijk de Syrische jongens heeft opgevangen toen dat 

nodig was. Een groot compliment aan de vrijwilligers die zich 
voor die vluchtelingen hebben ingezet. Zo hoort het!  
We hebben het vanavond en morgenavond over de begroting 
van Winterswijk. Met wat ik zoeven zei, is het goed dat we ons 
af en toe beseffen dat we, hoe belangrijk deze begroting ook 
voor ons is, nog steeds leven in een enorm welvarend land. Dat 
gezegd hebbende is Winterswijks Belang blij met de begroting 
die ons is voorgelegd. Compliment aan het College en het 
ambtelijk apparaat.  

Wat ons betreft ligt de begroting mooi in lijn met het coalitieprogram en kunnen we trots 
zijn op de zichtbare resultaten die in de afgelopen jaren zijn geboekt. Toch moeten we alert 
blijven! De faillissementen van WBC en Te Winkel hebben ons allen opgeschrikt. Beiden een 
drama voor alle betrokkenen en voor Winterswijk. Dus is het geen tijd om achterover te 



 

 

leunen. Ik loop de diverse programma's uit de 
begroting met u na, om elkaar scherp te houden in het 
belang van Winterswijk. 
In programma 1 (bestuur en veiligheid) staat dat 
rondom de Veiligheidsregio Noord- en Oost-
Gelderland een discussie wordt gevoerd over het 
financiële verdeelmodel en dat de uitkomst van deze 
discussie forse financiële gevolgen kan hebben voor 
Winterswijk. Kan de portefeuillehouder ons aangeven waar we dan aan moeten denken?  En 
welke invloed wij nog hebben om te voorkomen dat we straks een veel hogere rekening 
moeten betalen? 
In programma 2 (vergunningverlening en handhaving) missen we de stand van zaken op 
een aantal concrete resultaten die we willen bereiken, zoals een duidelijke afname van 
overlast in het algemeen en van drugsgerelateerde overlast in het bijzonder. Het is mooi dat 
we blijven handhaven, maar kan de portefeuillehouder ons iets vertellen over de resultaten 
tot nu toe? Overigens blijft Winterswijk een voorstander van cameratoezicht op de 
belangrijkste uitvalswegen van Winterswijk. 
In programma 3 (economie, deel industrie) zijn we benieuwd naar de eerste resultaten van 
de nieuw aangestelde aanjager bedrijvigheid. WB heeft aan de wieg gestaan van de 
ontwikkeling en visie van Gaxel. We zijn dan ook blij met de ontwikkelingen rondom Gaxel, 
ook al gaan ze wat ons betreft nog steeds niet snel genoeg. 
In programma 4 (ruimtelijke ontwikkeling en de kern, plus verkeer en vervoer) ziet 
Winterswijks Belang graag extra aandacht voor de ontwikkeling van de spoorzone, waarbij 
wij vooral braakliggend terrein liever tijdelijk ingezaaid zien met gras of andere vormen van 
tijdelijk groen, dan dat we nog 
jarenlang naar braakliggend terrein 
moeten kijken. WB heeft hierbij 
gedacht aan de aanleg van een 
voedselbos zoals dat als eerste in 
Groesbeek is aangelegd. Een 
voedselbos is een door mensen 
gecreëerde plantengemeenschap 
met een extreem hoog aantal 
eetbare soorten. Wat WB betreft 
volgt Winterswijk het voorbeeld van 
Groesbeek en doen we dat in de 
spoorzone.  
Persoonlijk zou ik er wel een balletje 
gehakt bij al die eetbare planten 
lusten..maar dat zien we dan wel bij de uitvoering hoe we dat oplossen. 
In programma 5 (innovatie, duurzame energie en milieu). Winterswijk wil een duurzame 
gemeente zijn. Dat hebben we besloten met elkaar. We zijn dan ook blij met het nieuwe 
grondstoffenbeleid en met het snel toenemende aantal positieve reacties op dit nieuwe 
beleid. Verandering is altijd lastig, maar het blijkt in de praktijk goed te werken. Toekomstige 
generaties zullen er profijt van hebben en daar doen we het tenslotte ook voor. Verder zijn 
we blij met de aanleg van 1000 zonnepanelen op het gemeentekantoor. Winterswijk wordt, ik 
kan beter zeggen blijft, daarmee het stralende middelpunt van de Achterhoek. We zij nog 

wel benieuwd wanneer het eerste vulpunt voor groen gas wordt 
aangelegd, want plannen in die richting zijn mooi, maar we zien 
liever concreet resultaat. 
In programma 6 (kunst, cultuur en erfgoed) zijn we vooral blij dat 
we ondanks de crisis en bezuinigingen toch heel wat kunst, cultuur 
en erfgoed overeind hebben weten te houden en dat het grote 



 

 

belang van deze sector voor de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van Winterswijk geen issue 
meer is. Daar hebben we in 2005 wel een nieuwe partij voor moeten oprichten, maar dat is 
het wat ons betreft meer dan waard geweest.  
In programma 7 (arbeidsparticipatie en inkomensvoorziening) gaat het ook komend jaar 
onder andere over Hameland. Wij staan vierkant achter de ontmanteling van Hameland en 
de veranderingen die we daarmee willen doorvoeren. In het coalitieakkoord is hierbij de deal 
gesloten om de helft van de tekorten van Hameland die door Winterswijk moeten worden 
opgevangen, te financieren uit het sociaal domein en de andere helft uit de algemene 
middelen. Als de reserves in het sociaal domein blijven doorgroeien in het tempo van dit 
moment, dan komt voor ons het moment dat we die lijn moeten heroverwegen. Dit kan 
zodra we financieel voldoende in control zijn op het sociaal domein. Het kan wat WB betreft 
namelijk niet zijn, dat we in het sociaal domein steeds grotere reserves hebben en 
tegelijkertijd een forse greep doen uit de algemene middelen om tekorten van Hameland te 
dekken. Graag een reactie hierop van de portefeuillehouder. 
In programma 8 (basismobiliteit) vinden wij het mooi dat Winterswijk de regie gaat voeren. 
Graag delen wij mede namens de portefeuillehouder complimenten uit aan de ambtenaren 
in dit kader, volgens de portefeuillehouder "keien in hun vak". 
In programma 9 (sport) blijft WB trots op het 
sportbeleid dat in 2007 samen met de verenigingen is 
ingezet. Toch heeft WB nog wel steeds moeite met de 
20 euro per spelend lid die de verenigingen per jaar 
moeten afdragen aan de gemeente, als bijdrage in de 
bezuinigingen die tijdens de crisis moesten worden 
doorgevoerd. WB snapt dat het toen niet anders kon, 
maar die 20 euro 'an sich' staat wat ons betreft nog 
steeds haaks op één van de belangrijkste 
uitgangspunten van het nieuwe sportbeleid, dat 
sporten zo goedkoop mogelijk moet zijn en bereikbaar 
voor iedereen. Daarom blijft WB hopen dat die 20 euro 
zo gauw mogelijk weer van tafel gaat zodra de 
begroting daar ruimte voor biedt en hoort graag het 
standpunt van de portefeuillehouder hierover. 
In programma 10 (maatschappelijke participatie en zorg) mist WB concrete targets. Eén 
van de doelen van de decentralisaties was om het beroep op hulp door de overheid zoveel 
mogelijk terug te dringen. Graag horen wij van de portefeuillehouder hoe het daarmee staat. 
Vragen zijn: Hebben we een nulmeting gedaan in dit kader en wat zijn de eerste resultaten 

op dit punt?  
Ook horen wij graag van de portefeuillehouder waar de uitspraak 
van het College op is gebaseerd dat door tijdige maatregelen 
inmiddels "voldoende buffers" zijn opgebouwd in het sociaal 
domein. Alle andere gemeenten in het land zijn namelijk nog steeds 
bezig om eerst maar eens financieel in control te komen, dus hoe 
kan het dan dat Winterswijk als enige gemeente nu al weet dat er 
voldoende buffers zijn opgebouwd? Wat hebben wij dan beter 

gedaan dan de 392 andere gemeenten? 
Ook in programma 11 (jeugd inclusief jeugdzorg en onderwijs) missen we concrete 
targets. In Engeland is onderzoek gedaan onder jeugd. Eerst werd onderzocht welk deel van 
de jeugd een vorm van ondersteuning nodig heeft. Dat bleek ongeveer 25% van het totaal. 
Vervolgens werd onderzocht op welk deel van de jeugd het overheidsbeleid zich richt. Dat 
bleek 8% van het totaal, waarvan maar een klein deel overlap met de 25% die een vorm van 
ondersteuning nodig heeft.  
Dit onderzoek maakt duidelijk dat veel overheden vooral handelen vanuit een 
administratieve werkelijkheid, zonder precies te weten hoe de echte werkelijkheid, in elkaar 



 

 

steekt. Zo kun je ondanks veel goede bedoelingen en hard werk de doelgroep net missen. 
WB hoort graag van de portefeuillehouder hoe Winterswijk het op dit punt doet. M.a.w. hoe 
weten wij zo zeker of we de goede dingen doen voor de juiste doelgroep? 
In programma 12 (economie, deel centrum) draait het om de 
aantrekkelijkheid van ons winkelcentrum en hoe die op peil te 
houden en verder versterken, ondanks  leegstand en de 
concurrentie van internetwinkelen. Plannen van aanpak gaan 
daarin niet helpen, concrete maatregelen wel. Daarom horen 
wij graag van de portefeuillehouder welke concrete 
maatregelen in 2016 worden getroffen om de 
aantrekkelijkheid van ons winkelcentrum minimaal op peil te 
houden. 
Programma 13 (financiën) is het programma van de boekhouding. De begroting is sluitend 
en onze schulden nemen af, vooral door een lagere rentestand. Daar zijn we blij mee, maar 
waakzaamheid blijft geboden, want onze financiële positie wordt vooral bepaald door 
factoren waar we zelf geen invloed op hebben. Wel hebben wij in dit kader nog een vraag 
naar aanleiding van een recent krantenartikel van de VVD bij monde van onze collega 

raadslid dhr. Roerdinkholder. Daarin liet hij optekenen dat 
onze schuldpositie is gedaald van 130 miljoen naar minder 
dan 100 miljoen. Kan de portefeuillehouder ons aangeven in 
welk jaar onze schuldpositie 130 miljoen is geweest? Dat 
hebben wij namelijk niet uit de archieven kunnen halen. Ook 
ambtelijk kunnen wij hier geen bewijs van krijgen, Wij stellen 
duidelijkheid hierover op prijs, ook omdat wij het voor de 
VVD vervelend zouden vinden als juist zij er naast zouden 
zitten. 

In programma 14 (dienstverlening, organisatie en intergemeentelijke samenwerking) 
zijn wij vooral bezorgd door de schets die in dit programma wordt gegeven van de 
ontwikkelingen die op de gemeente afkomen. Die schets geeft ons een beetje een Titanic-
gevoel, want het geeft maar een topje van een veel grotere ijsberg in het vizier. Er komt 
nogal wat op ons af. WB vindt het dan ook van groot belang dat bij de werving van de 
opvolger voor de huidige algemeen directeur, goed wordt gelet op diens visie op de nieuwe 
overheid en bijvoorbeeld de grote rol van ICT daarin. En u weet: ICT en overheid blijft een 
moeilijke combinatie... 
In programma 15 (landelijk gebied) lijken we af en toe af te stevenen op een liberale 
vrijstaat in ons buitengebied, maar daar kan wat WB betreft geen sprake van zijn. Het gaat 
telkens weer om een gezonde balans tussen landschap en economie en die balans zal WB 
goed in de gaten blijven houden. Ook voor programma 16, de vrijetijdseconomie die net zo 
afhankelijk is van dat landschap als de boeren die er een boterham moeten kunnen 
verdienen. WB hecht zeer aan behoud en verdere versterking van de unieke 
landschapskwaliteiten van ons buitengebied, waarin coulissen en schaalvergroting in de 
agrarische sector bijna per definitie op gespannen voet met elkaar staan. We zullen daarom 
met z'n allen ons best moeten blijven doen voor een gezond evenwicht en dus een 
verstandig beleid, in het belang van 
Winterswijk.  
Tot slot vragen wij in onze eerste termijn 
aandacht voor de Transatlantic Trade 
Investment Partnership, afgekort TTIP, een 
handelsverdrag waarover de Europese Unie op 
dit moment overleg voert met de Verenigde 
Staten. U vraagt zich misschien af wat een 
politieke partij op lokaal niveau hier mee moet. 
maar dit verdrag gaat grote gevolgen hebben 



 

 

ook voor lokale bedrijven, naast zaken als de voedselveiligheid, de bescherming van 
werknemers en het milieu. Met het verdrag gaat kort gezegd afgesproken worden dat 
Amerikaanse bedrijven die in Europa handel gaan drijven, slechts hoeven te voldoen aan 
Amerikaanse regels en niet aan Europese of Nederlandse regels. Daarmee kan bijvoorbeeld 
een beslissing van een Nederlandse gemeenteraad om geen pesticiden te gebruiken bij het 
onderhoud van groene ruimten, op grond van het TTIP een verboden handelsbelemmering 
gaan vormen voor Amerikaanse bedrijven die pesticiden produceren. Dat gaat ons echt veel 

te ver. WB vindt dit onacceptabel en daarmee een uiterst 
zorgelijke ontwikkeling. Opnieuw lijken economische belangen 
van met name multinationals boven de belangen van zelfs 
soevereine staten te worden gezet.  Dit heeft al geresulteerd in 
het feit dat diverse andere gemeenten al moties aangenomen 
waarin zij het TTIP openlijk verwerpen. WB stelt de 
gemeenteraad van Winterswijk voor hetzelfde te doen en zou 
hiertoe in tweede termijn graag een motie in willen dienen als 
andere partijen dit handelsverdrag ook zo zien. Soms moet je 
een daad stellen, ook al ben je slechts een klein radertje in de 

hele molen. 
Voorzitter, dit was de  eerste termijn van Winterswijks Belang. 
 

 
Een hart onder de riem door Rik Gommers 
 
Gezien het trieste nieuws van de failliete bedrijven in 
Winterswijk van de afgelopen weken, wil ik beginnen met 
te schrijven dat we meeleven met iedereen die erbij 

betrokken is. De medewerkers, eigenaren, leveranciers, klanten; kortom, 
echt iedereen! Laten we hopen dat de schade voor een ieder zo beperkt 
mogelijk is en dat er een betere toekomst gloort.  
 

 

Nieuws uit het bestuur door Margreet de Pree 
 
Roulerend voorzitterschap 
Zoals jullie weten is Peter Stemerdink, voorzitter van het bestuur van het 1e 
uur, na de ALV van 22 februari 2015 afgetreden. 

Peter was negen jaar voorzitter en heeft die rol met verve vervuld. Ruth 
van der Meulen heeft daarna tijdelijk zijn plaats ingenomen. Ze heeft 
meteen aangegeven dit te zullen doen tot de volgende ALV. Deze vond 
onlangs, dinsdag 29 september, plaats. In de afgelopen maanden zochten 
we actief naar een nieuwe voorzitter. Verschillende leden zijn benaderd, 
maar helaas kon niemand het stokje overnemen.  
Dit noopte tot creativiteit binnen het bestuur. Diverse ideeën passeerden de revue en 
uiteindelijk omarmden we het idee van een jaarlijks roulerend voorzitterschap. Ieder jaar 
wordt een bestuurslid voorgedragen om een jaar lang de voorzittershamer te hanteren. In de 
ALV wordt vervolgens gestemd en na een meerderheid van stemmen, kan de nieuwe 
voorzitter aan de slag. Hoewel aanvankelijk uit nood geboren, zijn we enthousiast over deze 
oplossing. Het roulerend voorzitterschap bevordert de betrokkenheid en de kennis binnen 
het bestuur.. Want gedurende dat jaar, ben jij als voorzitter aanspreekpunt, stuur jij de 
vergaderingen aan en hak je de knopen door. Natuurlijk altijd met steun van je achterban.  



 

 

Betrokken WB-er en bestuurslid van het eerste uur, Ronald Wiggers, gaf aan het komende 
jaar voorzitter te willen zijn. Unaniem stemde de ALV hiermee in. We zijn heel blij dat Ronald 
nu aan het roer staat en we wensen hem alle succes!  
 

Kerstmarkt 
Langzamerhand maken we ons op voor de feestdagen. Traditiegetrouw 
is WB actief op de kerstmarkt in de Meddosestraat. Ieder jaar deelden 
we kerstkransjes aan de bezoekers van de markt uit en wensten we hen 
fijne feestdagen. Dit jaar doen we het anders! Natuurlijk zijn we weer op 
de kerstmarkt te vinden, maar nu met een standje. We bieden iedereen 
een heerlijk, zelfgemaakt feestelijk winters toetje aan. Dat gaan we op 
een ludieke manier doen. Hoe, dat houden we nog even stil. 
Nieuwsgierig? Kom dan zondag 20 december naar het centrum en loop 
even bij ons langs. Nog leuker, je kunt ons natuurlijk ook helpen met de 
voorbereidingen, het maken van de toetjes en/of helpen op de middag 

zelf. Aanmelden kan bij Ruth van der Meulen via de e-mail rvdmeulen.rvdm@gmail.com 
 
Huishoudelijk reglement 
Zoals bij iedereen bekend zal zijn, moeten bij de oprichting van een vereniging statuten en 
een huishoudelijk reglement worden opgesteld.  Statuten bevatten de basisregels en het 
huishoudelijk reglement is een uitbreiding hierop. Statuten leg je vast bij een notaris en deze 
kunnen niet zomaar worden gewijzigd. In het huishoudelijk reglement leg je de regels, 
procedures en richtlijnen vast. Ook WB heeft dit tien jaar geleden bij de oprichting gedaan. Er 
is de afgelopen jaren veel gebeurd, reden om het huishoudelijk reglement eens goed door te 
nemen en te controleren of de toen opgestelde regels en richtlijnen nog voldoen aan de 
eisen van de huidige tijd en het functioneren van WB. 
Ronald Wiggers en Peter Stemerdink nemen deze taak op zich. In ieder geval zullen het 
integriteitsdocument en de ambitie & ontwikkelprocedure worden toegevoegd. Het streven 
is een voorstel voor aanpassingen te agenderen voor de volgende ALV. 
 
 

EINDelijk! door Rik Gommers 
 
Al jaren zijn ze bezig. 'Ze' zijn in dit geval de 
vrijwilligers van Transit Oost..  
Zoals u weet werken we in Winterswijk aan 

het museale concept wat jaren terug al is geformuleerd.. 
De rode draad daarvan is om op een logische plek 
museale functies op te starten. Dat doen we niet zelf, 
maar dat doen de enthousiaste vrijwilligers van de 
verschillende initiatieven. Wie kent Villa Mondriaan nu niet..Maar een aantal jaren geleden 
werden we nog voor gek versleten om zoiets te willen...En kijk ...Nu is het een publiekstrekker 
van jewelste.  
Nu ook voor Transit Oost een logische plek, want waar kun je nu beter de Winterswijkse 
spoor historie laten zien dan in de spoorzone! 
Dat vonden de initiatiefnemers ook en ze hebben jaren gewerkt aan het realiseren van hun 
droom. Nu staat het dan eindelijk te gebeuren. Respect voor wat ze bereikt hebben en gaan 
neerzetten, maar meer nog voor hun volharding.  

 
EINDelijk! Raar woord eigenlijk, voor iets wat eerder het begin 
markeert. 
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WCL door Jan Oonk 
 
WCL houdt zich bezig met het tot stand komen en 
opknappen van cultureel waardevolle gebouwen 

maar ook met het herstellen van randzone gebieden  waarmee 
onze flora en fauna  verbeterd wordt . Zo is er een project 
geweest dat het herstellen van authentieke kippenhokken stimuleerde en heeft  WCL er aan 
bijgedragen dat de verenigingsgebouwen in Ratum( Emma ) Woold( Juliana) 
Kotten(Wilhelmina ) met geld van de provincie opgeknapt zijn. Een paar weken geleden had 
WCL een inloopmiddag(avond) georganiseerd  bij De Twee Bruggen om mensen de 
gelegenheid te geven om ideeën in te brengen  en te kijken of daar bruikbare ideeën bij 
waren. Hier kwam ook het idee naar voren om een voedselbos te maken. Dit is opgepakt 
door de fractie van WB en in de raadsvergadering werd daar redelijk positief op gereageerd. 
Vlok van Harten en ik hebben het idee geopperd om meer in te zetten op randzonebeheer 
om zodoende de patrijzenstand te verbeteren. Vorige week donderdag was er een 
uitnodiging van WCL met de  gemeente Aalten en Oost Gelre in het kader van Nationaal 
Landschap Winterswijk in het Grachthuys in Bredevoort  alwaar ook de gedeputeerde Jan 
Jacob van Dijk uitgenodigd was om een project te openen dat in Bredevoort tot stand was 
gekomen met gelden van de provincie. Jan Jacob van Dijk liet hier een duidelijke boodschap 
achter dat  de provincie niet zo maar gelden beschikbaar stelt maar dat men met een goed 
onderbouwd plan moet komen en zelf de handen uit de mouwen moet steken om  
provinciale gelden binnen te slepen. Bredevoort had de gracht opgeknapt, de tuin van Sint 
Bernardus mooi gerestaureerd,  en het Grachthuys grondig gerestaureerd: een  mooi staaltje 
samenwerking! In de boomgaard heeft de gedeputeerde een perenboom van een bijna 
uitgestorven ras geplant. 
 
 
Belangrijke datum : Zondag 20 december kerstmarkt 

 
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! 

 


