
 
 

 
 
 
Notulen Algemene Ledenvergadering Winterswijks Belang 
 
Datum  :  29 september 2015 
 
Plaats  :  Venemansmolen 
 
Afwezig m.k. : J. Grobben, J. Heinsbroek, R. Maas en D.Oonk. 

 
 
1.     Opening 

Interim voorzitter Ruth van der Meulen opent de vergadering en heet iedereen welkom.  
 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 

Wisselingen bestuur 
Helma Ligtenbarg heeft een paar maanden geleden besloten haar functie in het bestuur neer 
te leggen. Tim Jonker nam haar plaats in. Echter kort daarna gaf Jan Ayele aan dat zijn rol als 
raadslid hem minder past dan gedacht. Hij heeft aangegeven zijn zetel beschikbaar te stellen. 
De eerstvolgende op de kieslijst was Tim Jonker. Jan en Tim ruilen nu van rol binnen WB. 

 
Voorzitterschap 
Omdat er nog geen nieuwe voorzitter is, heeft Ruth van der Meulen tijdelijk – tot deze ALV – 
deze taak op zich genomen. In de afgelopen tijd zijn verschillende aspirant voorzitters 
benaderd, maar het is moeilijk een opvolger te vinden. Het bestuur heeft naast zijn zoektocht 
naar een vervanger, ook nagedacht over een nieuwe opzet van het voorzitterschap. Dat 
resulteerde in een voorstel voor een jaarlijks roulerend voorzitterschap. 
Na uitvoerig overleg binnen het bestuur en nu in de ALV voelt iedereen voor deze opzet. Dit 
betekent wel dat ieder jaar een nieuwe voorzitter moet worden gekozen waarover in de ALV 
moet worden gestemd. Als voorzitter voor aankomend jaar wordt Ronal Wiggers 
voorgedragen. Hierover wordt vervolgens gestemd en de vergadering is unaniem voor. 
 
Opschoning ledenlijst 
Het afgelopen half jaar is ook gewerkt aan opschoning van onze ledenlijst. De zogenaamde 
slapende leden, leden die ondanks herhaalde herinneringen, geen contributie betalen, zijn 
aangeschreven. Wanneer zij de contributie niet voldoen, wordt hun lidmaatschap omgezet in 
belangstellende. Dat betekent dat deze groep niet meer wordt uitgenodigd voor de ALV en 
geen nieuwsbrieven meer ontvangt. 

 
Redactiecommissie 
Er is een redactiecommissie in het leven geroepen. De werkzaamheden, taken en 
verantwoordelijkheden worden vastgelegd in een redactiestatuut. We komen hier de volgende 
vergadering op terug. 
Leden van de redactiecommissie zijn André van Nijkerken, Tim Jonker, Ronald Wiggers, Henk 
Jan Tannemaat en Margreet de Pree. 

 
 
   



3.  Ingekomen stukken 

Het bestuur en de fractie ontvingen de afgelopen periode meerdere brieven/e-mails omtrent 
het vluchtelingenvraagstuk. In het algemeen: serieuze e-mailberichten of brieven die zijn 
ondertekend, worden beantwoord. Op hatemails wordt niet gereageerd. 

 
4. Notulen ALV 22 februari 2015 

De notulen worden zonder op- en aanmerkingen goedgekeurd en vastgesteld. 
 

5. Integriteitsdocument 

Het integriteitsdocument is als bijlage bij de agenda meegestuurd. Margreet geeft een 
toelichting. Geen enkele andere partij heeft een dergelijk document. WB is transparant en 
plaatst het document binnenkort ook op de website, zodat iedereen hiervan kennis kan 
nemen.Het document is inmiddels en wordt in het huishoudelijk reglement opgenomen.  

  
 

6. Procedure A&O commissie 

A&O staat voor Ambitie en ontwikkeling. In de verkiezingsperiode vonden gesprekken plaats 
met wethouders, fractieleden en bestuurders om te polsen wie voor een bepaalde functie 
belangstelling had. Echter, het bestuur was van mening dat deze gesprekken beter geborgd 
moesten worden en dat deze niet alleen in de  aanloop naar de verkiezingen moesten 
plaatsvinden.,. Linda geeft een toelichting en vertelt dat in september de eerste 
ambitiegesprekken met de fractieleden zijn gevoerd. Deze gesprekken zijn zeer plezierig 
verlopen. Gesprekken met de wethouders en bestuursleden volgen. 
Een andere taak van de commissie is jonge WB leden of jonge nog geen WB leden kennis te 
laten maken met de politiek. Bijvoorbeeld door het aanbieden van een stagetraject Doel 
hiervan is de continuteit van en verjonging in WB te waarborgen. 

 
7. Huishoudelijk reglement (HHR) 

De agendapunten 5 en 6 worden geïmplemteerd in het HHR. Hiervoor moet een bepaalde 
procedure worden gevolgd. Een aantal mensen gaat hiermee aan de slag. In de volgende 
ALV staat dit punt opnieuw op de agenda.  

 
8.  Regieteam 

Enkele weken geleden is een regieteam in het leven geroepen. Het regieteam is een 
uitvloeisel van het campagneteam dat in aanloop naar de verkiezingen de koers bepaalde.  
Na de verkiezingen stopte dit team, maar er bleek toch behoefte te bestaan aan het 
uitstippelen van de koers. ‘Waar willen we aan werken, waar willen we ons op focussen en 
waarmee willen we naar buiten treden.’  Dit resulteerde in het regieteam dat bestaat uit de 
leden van het campagneteam- Ingrid Mes, Ronald Wiggers en Ruth van der Meulen – 
aangevuld met Tim Jonker en André van Nijkerken.  

 
Als eerste actie is een ‘ Benen op Tafel (BOT)sessie’  georganiseerd. Doel van deze 
bijeenkomst is gezamenlijk vast te stellen waar we ons de komende periode op gaan 
focussen.  

 
Ruth vraagt de aanwezigen om een reactie. Stef Geenen merkt op dat het doet denken aan 
het kerngroep. Dat is destijds om diverse redenen niet goed van de grond gekomen. De 
ideeën en ervaringen van de kerngroep zijn wel meegenomen in de plannen en invulling van 
het regieteam. Als de keuze van onderwerpen zijn gemaakt, vragen we, indien gewenst, 
deskundigheid van buiten.  
Jan Dijk merkt op dat je ook een follow up kunt geven aan reeds gerealiseerde projecten, 
zoals de sportnota door te vragen hoe het idee is geland. 

 
9.  Voortgang projecten 

Wenters Goud 
Ingrid Mes doet verslag. De eerste ALV vond op augustus jl. plaats en was gezien de nog 
relatieve korte bestaansperiode van WG, goed bezocht. Inmiddels zijn vier werkgroepjes 
gevormd die een aantal taken op zich nemen. Het aantal leden loopt goed, maar door meer 
bekendheid van het project zouden we nog meer leden aan ons kunnen binden. Ruth doet 
een beroep op de leden van WB zich aan te melden bij Wenters Goud. Het streven is eind van 
dit jaar 50 leden te hebben. Stef vertelt hoe ontzettend leuk het is om mee te doen. Hij was 



gevraagd te wandelen met twee jongetjes van 5 en 7 jaar. In ruil daarvoor biedt de vader 
yogalessen aan. Het is een leuke manier om andere mensen te leren kennen en diensten te 
ruilen. Iedereen kan wat en jouw talent is goud waard. 

 
 
10.  Update vanuit het college 

Rik Gommers vertelt dat het college de opdracht heeft een toekomstvisie te realiseren. In 
deze visieworden vanzelfsprekend de speerpunten van WB – o.a. sport,cultuur en de 
bebouwde omgeving – meengenmen. 
Rik bespreekt kort de volgende onderwerpen: 

- Sport: de sportnota is uitgevoerd, echter de ontwikkelingen gaan door, zoals het 
realiseren van een beachvolleybalveld. 

- Het zwembad, BoogieWoogie en de Storm kregen de opdracht toekomstbestendige 
plannen in te dienen. Deze worden in het college besproken. 

- Afwikkeling en afbouw van Hameland. 
- Via de WIC loopt een onderzoek om bedrijven naar Winterswijk te halen. De focus ligt 

daarbij op startups en spin offs etc.  
- Intensivering samenwerking op economisch gebied met Duitsland. 
- Het winkelcentrum in Winterswijk doet het goed, daar mogen we trots op zijn. Dit is 

echter geen reden om achterover te gaan leunen. De regiotaxi wordt logischer 
opgezet. Ook kleinere taxibedrijven kunnen hieraan deelnemen en eventueel per rit 
op inschrijven. 

- Uit de miljoenennota bleek, dat de regionale spoorlijnen niet zo interessant zijn. Dat 
denkt het college anders over en dat zal nog de nodige discussie opleveren. 

- Oost-west verbinding, A1 Lochem, Laarberg, Vreden, A31 op de kaart zetten. Krijgt de 
laatste tijd wat meer vorm omdat partijen elkaar beter vinden. 

- Cultuur: De huur van Freriks is opgezegd. Er is een nieuwe invulling aan gegeven  
waarbij zorg en de instandhouding kinderboerderij gecombineerd zijn. Notaristuin, de 
laatste plek lijkt nu ook ingevuld te worden. 

- Cultuur: Transit oost is een spoorwegmuseum maar willen ook werkzaamheden 
verrichten voor Arriva. 

- Het museum in de Meddosestraat gaat moeizaam, maar gaat wel lukken. 
- Stedelijke herverkaveling is het verdelen van de leegstaand vastgoed, bijvoorbeeld 

een pand met horecabestemming ruilen tegen een industriepand. Dit idee komt uit de 
koker van minister Blok. Het ministerie schenkt Winterswijk het belastingkantoor 
inclusief sloopbudget. Slopen is geen vereiste, het is ook mogelijk het 
belastingkantoor een andere bestemming/functie te geven.  Omdat er teveel panden 
zijn, kan het sloopbudget dan elders aangewend worden. 

- Prins Hendrikstraat en Zonnebrink. Er zijn enkele  initiatiefnemers die ideen hebben 
voor herbestemming van deze schoolpanden.  

- Gaudium en omgeving. De vraag die zich daarbij voordoet, is he kan je zo´n 
karateristiek pand een groeipotentie geven en hoe kan je de omgeving opknappen. 

- Project Morgenzon lijkt een succes te worden. Mensen hebben veel vrijheid over de 
kavelkeuze en keuze van hun woning. 

 
  
 
11. Update vanuit de fractie 

Henk Jan geeft aan dat de fractievergaderingen harmonieus en constructief verlopen. Ze zijn 
de hechtste club, doen het goed. Ten aanzien van de vluchtelingenproblematiek is de fractie 
duidelijk.. Als je op de vlucht bent, moet je geholpen worden, maar dat kan niet onbeperkt. Op 
28 september was er een informatieavond bij de gemeente over de opvang van vluchtelingen. 
Ruim 150 mensen woonden deze avond bij.  
   
Henk Jan refereert aan de wisseling van Jan en Tim. 
Jan Dijk heeft een vraag over het inzamelen van oud papier. Rik antwoordt dat dit 
afgehandeld is.  Ter compensatie ontvangen verenigingen een bedrag naar rato van de 
opgehaalde kilo’s. Dit bedrag komt ongeveer overeen met drie jaar inkomsten uit oud papier. 
Vervolgens wordt er nog even gediscussieerd over de wijze waarop de burgers betrokken zijn 
bij de invoering van het omgekeerd inzamelen van afval.  



 
12.  Viering van het 10 jarig jubileum van WB 

In december bestaat WB tien jaar. Wordt uitgebreid gevierd, maar is een verrassing wat we 
gaan doen. Iedereen wordt hierover tijdig geinformeerd. Inmiddels is bekend dat het een 
logischer moment is het tienjarig bestaan in maart 2016 te vieren. 

 
13. Rondvraag 

Geen gebruik van gemaakt. 
 
14. Sluiting 

De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun komst en inbreng en sluit de vergadering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


