
 

 

 
 

Nieuwsbrief  
Winterswijks Belang      november 2015 
 
Beste leden van Winterswijks Belang en andere belangstellenden, hierbij ontvangt u onze 
nieuwsbrief van de maand november. De begroting 2016 is goedgekeurd en we lopen met 
zijn allen richting het einde van 2015. De laatste beslissingen van 2015 worden genomen en 
concrete plannen voor 2016 worden gemaakt….. 

 

Verslag van de raadsvergadering 26-11-2015 
door Henk Jan Tannemaat  
 
Tijdens de laatste raadsvergadering had de SP grote moeite om in te stemmen 
met het extra krediet dat nodig was voor de Vliertuin, om ook voor deze 

accommodatie een sportzaal te realiseren. Het budget werd overschreden en er moest een 
extra krediet komen van € 170.000. We hebben als gemeente Winterswijk enorm 
geïnvesteerd in scholen en sport. Als laatste was de multifunctionele Vliertuin aan de beurt. 
Soms houden we als gemeente bij het begroten wel eens wat over, zeker de laatste ( crisis) 

tijd, maar gelukkig trekt de economie aan en worden ook 
dit soort zaken weer wat duurder. Winterswijk Belang snapt 
dit en regeren is vooruitzien. Geen enkele aanleiding dus 
om hier veel woorden aan vuil te maken. De Vliertuin is 
een aanwinst voor de leerlingen en de buurt en was hard 
aan vernieuwing toe. Vandaar dat WB ook zeer 
onaangenaam verrast was door de vervelende en niet ter 

zake doende reactie van de SP. WB kon de reactie van de SP absoluut niet waarderen en 
sprak dit ook uit. Ook wij willen zuinig omspringen met uw geld, maar het heeft geen zin om 
met de haven in zicht zo’n belangrijke accommodatie alsmede het college een hak te zetten. 
Winterswijks Belang kijkt liever naar het resultaat en naar wat het doet in een buurt en voor 
de mensen. Dat noemen we investeren in sociale cohesie en betrokkenheid. Uit de reactie 
van de fractievoorzitter van de SP bleek dat men hier geen oog voor wilde hebben. Een 
gemiste kans. 

 
Actualiteit door Rik Gommers 
 
Het museum in de Meddosestraat 
Het heeft even geduurd, maar er komt toch beweging in. Niet in de laatste 

plaats omdat de raad een extra budget van € 150.000,- ter beschikking heeft gesteld.. Daar  
moet toch wat mee te doen zijn en dat gaat dan ook gebeuren. We hebben nog een hoop 
hobbels te nemen, maar ik heb er meer geloof in dan ooit! Dat betekent dat er weer een 



 

 

pareltje in Winterswijk bij gaat komen. Na Villa Mondriaan, de Museumfabriek, Transit Oost 
en nu dan ook een start met de Wereld van Wenters. We komen nu langzaam in de fase die 
me het meest bevalt: de uitvoering!! Samen zetten we de schouders eronder!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Morgenzon.  
Wat hebben we een aantal jaren terug gestreden voor dit plan! Dankbaar ook voor het 
vertrouwen dat de raad ons heeft gegeven om dit voor elkaar te krijgen. De eerste plek in 
Winterswijk sinds mensenheugenis waar je zoveel vrijheid hebt om je bouwwens te 
realiseren. De verkoop loopt goed en er wordt volop gebouwd.http://planmorgenzon.nl/wp-
content/uploads/2015/11/30-11-2015.jpg  Met enige regelmaat fiets ik er overheen en kan 
dan gewoon genieten. Ik hoop dat het u ook zo vergaat.  
 
Het WIC 
Ons Work Innovate Centre brengt HBO-/universiteitsstudenten en de Achterhoekse bedrijven 
samen en biedt voor studenten een uitdagende afstudeer- of stageplek. Voor de bedrijven 
geldt dat zij met deze studenten kennis in huis halen voor ontwikkeling. Het center is meer 
dan een intermediair. Het is tevens een fysieke werkplek voor studenten uit Enschede en 
Nijmegen/Arnhem, die elk hun eigen opdracht van een bedrijf hebben, maar in dit 
onderkomen met elkaar kunnen sparren, hardop samen denken en delen om vervolgens met 
hele frisse, dwarse ideeën voor nieuwe ontwikkelingen te komen. Het WIC is gehuisvest in 
het oude politiebureau in Winterswijk waar tot 2009 de sociale dienst van de gemeente 
gehuisvest was.  
Het WIC verzorgd ook met enige regelmaat lezingen. Prof. dr. Rotmans 
(http://www.janrotmans.nl) verzorgde al een lezing waarin hij zijn adagium “We leven niet in 
een tijdperk van verandering maar in een verandering van tijdperk” toelichtte.  Ook prof. dr. 
Gert-Jan Hospers (https://www.utwente.nl/bms/pa/staff/hospers/) hield al een lezing met de 
pakkende titel “De kracht van verborgen kampioenen”. Op 19 november leverde Hans van 
Breukelen zijn bijdrage. U kunt zich misschien voorstellen dat ik vooraf niet goed wist wat ik 
kon verwachten. Maar ik was zeer aangenaam verrast en de andere aanwezigen ook. Met zijn 
adagium “Winnen is een keuze” zette hij helder neer hoe je organisatie zich naar een hoger 
plan kan tillen en je gezamenlijk tot betere prestaties komt. De studenten van het WIC 
hingen aan zijn lippen. Niet in de laatste plaats omdat wij ouderen een lesje nederigheid 
kregen trouwens. 
Veel respect heb ik voor het bestuur van ons WIC die het toch steeds maar weer voor elkaar 
krijgt om zulke inspirerende sprekers naar de (oost) Achterhoek te halen. Kijkt u ook eens op 
hun website http://www.hetwic.nl . 
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uit het bestuur door Margreet de Pree 
 
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 heuse kraam. 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. We hebben mensen nodig voor allerlei hand- en 
span diensten. Aanmelden kan bij Ruth van der Meulen via de e-mail 
rvdmeulen.rvdm@gmail.com . Wij kijken er weer naar uit en hopen onze leden ook te zien en 
te spreken! 

 
Dagje stage in de jeugdzorg 
door Ruth van der Meulen 
 
Traditiegetrouw organiseert de provincie 
Gelderland iedere jaar in november “De week 

van de jeugdzorg”, waarin er speciaal aandacht gevraagd 
wordt voor de jeugdzorg in brede zin. Wethouders, 
beleidsambtenaren en gemeenteraadsleden worden 
uitdrukkelijk uitgenodigd om een kijkje te komen nemen 
bij een breed scala aan instellingen die zich bezig 
houden met  de jeugdzorg. In de afgelopen jaren heb ik 
al heel wat instellingen en organisaties mogen bezoeken 
en zonder uitzondering was dat altijd reuze interessant, 

boeiend en vooral leerzaam. In deze ronde was ik te gast bij 
Dimence GGZ jeugd in de vestiging Zutphen. Dimence biedt 
“geestelijke gezondheidszorg” aan kinderen en volwassenen in 
Oost Nederland; altijd na doorverwijzing door een arts of 
specialist.  Ook de gemeente Winterswijk heeft een contract 
met Dimence voor bovenregionale en specialistische 
hulpverlening aan kinderen met ( vermoeden van ) een 
psychiatrisch ziektebeeld. Bij Dimence worden diagnoses 
gesteld en vervolgens allerhande behandelingen aangeboden, 
varierend van “groepslessen”, cognitieve gedragstherapie, 
medicatie, speltherapie tot “systeembehandelingen”, waarbij 
het kind samen met zijn omgeving werkt aan zijn specifieke 
probleem. Tijdens alle gesprekken die ik gevoerd heb met een 

flink aantal medewerkers van Dimence, kwam vooral de transitie in de jeugdzorg aan de orde 
en de gevolgen daarvan voor de jeugdzorg. De motivatie waarmee de jeugdzorg over is 
gedaan naar de gemeente was vooral : ontkokering, minder hokjesdenken, integrale aanpak, 
vermindering burocratie omdat de gemeente dichter bij de burgers staat, 1 gezin-1 plan, etc. 
Al deze voordelen zouden moeten leiden tot minder overhead kosten, minder dubbele 
kosten, minder gesleep van hulpverlener naar hulpverlenener, meer preventie in plaats van 
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dure curatieve zorg, waardoor we met minder geld toch hetzelfde zouden kunnen doen. De 
landelijke overheid heeft daarom op voorhand de geldkraan dan ook al flink dicht gedraaid.  
Om continuiteit van zorgverlening aan het kind te garanderen, hebben wij als Achterhoekse 
gemeentes besloten om dit soort hulpverlening voor 2015 gewoon door te laten lopen bij 
dezelfde aanbieders, alleen nu betaald door ons als gemeentes. Punt is alleen ( en dat kwam 
ook uitgebreid aan de orde ) dat het hele systeem van hulp aanvragen en declareren zo 
ingewikkeld is geworden en bij elke gemeente weer anders verloopt. Een hulpverlener die 
met zo’n 25 gemeenten een contract heeft, moet bij al die 25 
gemeenten op verschillende wijzen hulp aanvragen en declareren! 
Dimence had op het moment dat ik er was, nog geen enkele 
declaratie kunnen incasseren bij welke gemeente dan ook! Zowel zij 
als wij ( gemeente Winterswijk ) weten op dit moment nog geen van 
allen hoeveel we in het ( bijna )afgelopen jaar hebben 
uitgegeven/verdiend in de jeugdzorg……Al met al een onwenselijke 
situatie, die op geen enkele wijze recht doet aan de uitgangspunten 
van de transitie. WB heeft deze kwestie al meerdere malen aan de orde gesteld en zal dat 
blijven doen totdat dit opgelost is. 
Tot slot wil ik nog even opmerken dat een bezoek als dit echt de “krenten in de pap” zijn van 
je raadslidmaatschap. Gewoon “de boer op” en op die manier komen tot ideeën geeft echt 
heel veel voldoening en motivatie! 

  
Morele beschouwingen door  
Wim Aalderink 
 
Op de opiniepagina van de NRC van zaterdag 5 
december stond dat gezondheidszorg en de 

toestroom van immigranten bovenaan de urgente zorgen lijst 
staan van de 382 Nederlanders die de afgelopen week door 
deze krant zijn ondervraagd. Zij weerspiegelen het gevoel dat 
de burger de greep op zijn omgeving verliest. Keuzevrijheid 
wordt door velen ervaren als keuzestress en digitalisering niet als zegening, maar als 
handicap. Hoger opgeleiden zijn weliswaar positiever over meer keuzevrijheid, maar wat  hen 
verbindt met lager opgeleiden is het gevoel van teleurstelling dat hun kinderen het niet 
beter zullen hebben dan zij. Iets dat inmiddels als een gegeven werd beschouwd. Wat het 
onderzoek vooral bloot legt is dat overheid en burgers verwachtingen van elkaar hebben die 
niet kloppen. De overheid denkt dat ieder burger zelfredzaam is en die vrijheid koestert. Dat 
is niet zo! Het Nederlands dat de overheid gebruikt werkt daar bepaald niet aan mee. 
Burgers daarentegen hebben verwachtingen van de overheid die lang niet altijd reëel zijn. 
We weten elkaar dus niet te bereiken omdat we misplaatste verwachtingen van elkaar 
hebben, Conclusie: er valt nog heel wat te doen aan de manier waarop burger en overheid 
met elkaar communiceren. 
Tegelijkertijd blijkt uit het onderzoek dat Nederlanders opgetogen zijn over hun eigen 

leefwereld. Persoonlijke ervaringen en het zichzelf inzetten 
voor anderen stemmen de onderzochte burgers vrolijk. Er is 
dus alle reden om positief naar de toekomst te kijken! 
Het volgende is mede ontleend aan een ander stuk op de 
opiniepagina van de NRC, en wel  van 28 november jl. met 
als titel “Overheid, waar zijn uw morele waarden?” Om 
positief naar de toekomst te kijken moet er  wel het één en 
ander gebeuren. Natuurlijk door de burger, maar de overheid 
moet hier het voorbeeld geven. En de lokale overheid is hier 
de meest aangewezen instantie. Onze burgers voelen zich 



 

 

steeds minder betrokken bij de landelijke politiek omdat zij het veroveren en uitoefenen van 
macht op basis van rechtstatelijke beginselen niet herkennen. Idealiter kan men politiek 
opvatten als het balanceren van macht, markt en moraliteit met het oog op de publieke zaak. 
Helaas komt hier in Nederland niet veel van terecht, sterker, het politieke leven concentreert 
zich in toenemende mate op regelgeving en machtsuitoefening, terwijl maatschappelijke 
belangen en morele waarden zelden aan de orde komen. Het artikel gaat vervolgens in op de 
drie oorzaken:  
Politici vereenzelvigen zich met het openbaar bestuur en denken daardoor vanuit de staat, 
niet vanuit de burger.  
De publieke zaak is de laatste jaren gekaapt door economen waarbij de nadruk ligt op 
privatisering. Hoogopgeleiden profiteren hier van, laag opgeleiden niet. Een maatschappelijk 
tekort. 
Professionalisering van het politieke leven waardoor de basis waaruit geput wordt te smal is. 
Ideologisch is het midden verbleekt waardoor de rechter- en linkerflank van het politieke 
spectrum aantrekkelijker worden.  
De schrijver van het artikel, Gabriël van den Brink, stelt dat de morele waarden wellicht een 
rol spelen bij de individuele motivatie van politici, maar dat die in het dagelijks functioneren 

nauwelijks aan bod komen. Als dat al gebeurt, dan is dat 
bij lokale politici! En dat is dan ook “de moraal van dit 
verhaal”, wij als lokale partij, als Winterswijks Belang, 
maken het verschil! 
Wij zijn niet gebonden aan landelijke programma’s, wij zijn 
er direct en persoonlijk voor onze burgers. Zij mogen en 
kunnen ons iedere dag aanspreken op onze morele en 
professionele verantwoordelijkheid. 
De burger verliest steeds meer het vertrouwen in de 

landelijke politiek. Of dat terecht is of niet doet niet zoveel ter zake. Het geeft ons als lokale 
partij, die morele verantwoordelijkheid hoog in het vaandel heeft staan, wel een extra 
opdracht en daarmee een uitgelezen kans. Wij zijn anders, ons kun je echt aanspreken op 
onze beloftes. Moraliteit is bij ons niet slechts een leus, het is onze basis! 
 

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! 

 


