WB wenst u een gezond en gelukkig 2011
Het begin van 2010 stond voor een belangrijk deel in het teken van verkiezingen en nieuwe politieke verhoudingen. WB heeft echter haar centrale
positie in de politieke arena weten te behouden. Opnieuw gingen de meeste stemmen naar WB en dat betekende wederom een leidende rol bij de coalitieonderhandelingen. WB heeft een zeer groot stempel weten te drukken op de nieuwe coalitie en het coalitieakkoord. Na 4 jaar van felle oppositie
bleken de VVD en het CDA het op bijna alle punten eens met WB. Het beleid dat in de vorige periode onder aanvoering van WB werd ingezet, kan in deze
bestuursperiode dan ook nagenoeg ongewijzigd worden voortgezet.

Euregionaal bedrijventerrein Gaxel

Tot slot

In januari 2010 werd de Wet Voorkeursrecht
Gemeenten gevestigd op gronden grenzend
aan industrieterrein Gaxel bij Vreden. Mede
op initiatief van WB probeert de gemeente
Winterswijk daar te komen tot een grensoverschrijdend, Euregionaal bedrijventerrein
met als thema duurzame energie als alternatief voor de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen in het prachtige buitengebied van
Winterswijk. Dit om ons landschap te sparen
en toch zoveel mogelijk te blijven werken aan
een sterke infrastructuur voor bedrijvigheid
en dus werkgelegenheid.

Over resultaat gesproken … Ook anno 2011
is WB nog steeds vooral een groep van actievoerders, van zeer bevlogen mensen die niet
alleen een mening hebben over waar het naartoe moet met Winterswijk, maar ook bereid zijn
om daar zeer veel tijd en energie in te steken.
WB heeft sinds haar oprichting eind 2005
overtuigend laten zien dat het over voldoende
kracht en kwaliteit beschikt om een politieke
factor van betekenis te kunnen zijn. Maar door
deel uit te maken van het politieke systeem
wordt WB automatisch gezien als een politieke
partij en worden onderwerpen waar WB voor
gaat, automatisch politiek gemaakt.

BOS-project
In februari werd officieel de visie vastgesteld
op het BOS-project, één van de speerpunten
van WB. Het BOS-project is zoals bekend de
verzamelnaam voor een aantal (deel)projecten in het gebied tussen het Buskersbos
en de Bekendelle, waaronder herstel van
het strandbad en de Oliemölle. Helaas gaat
de herbouw van het Bleekhuis niet door en
is de herontwikkeling van het voormalige
DAV-terrein in de wachtstand gezet, maar de
restauratie van het strandbad is nagenoeg
voltooid en ook in de directe omgeving van
het strandbad wordt volop gewerkt aan verdere verfraaiing en herstel van dit toch al
prachtige gebied.

Nieuw landgoederenbeleid
In februari 2010 was er ook de vaststelling
van het nieuwe landgoederenbeleid, nadat
op initiatief van WB eerder een moratorium
op het landgoederenbeleid werd gelegd
vanwege het risico van ongewenste verstening van het buitengebied. Nu ligt er een
helder kader waarmee op een verantwoorde
manier invulling kan worden gegeven aan
landgoederen in nationaal landschap Winterswijk.

Gemeenteraadsverkiezingen
In maart vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats, met helaas een schandalige
verstorende rol vanuit de landelijke politiek.
Opnieuw werd pijnlijk duidelijk dat landelijke
politici zichzelf en hun eigen politieke profilering vele malen belangrijker vinden dan
ongestoord verlopende, eerlijke lokale verkiezingen. Daar waar de lokale verlengstukken van landelijke partijen maximaal hebben
kunnen profiteren van de geldingsdrang
en reclamemiddelen van hun landelijke
voorhoede, heeft WB zich vooral door oprechte betrokkenheid en passie voor Winterswijk
staande weten te houden. WB is daar trots
op, maar blijft samen met andere lokale partijen in den lande vechten voor een eerlijker
verloop van lokale verkiezingen en een eerlijker verdeling van reclamemogelijkheden en
verkiezingsbudgetten van het Rijk.

Definitief akkoord sportpark Jaspers
Op 28 april 2010 werd het nieuwe college
geïnstalleerd, met Rik Gommers als wethouder voor WB. Een dag eerder werd afscheid genomen van het oude college. Wij

danken Ben Uffink, Henk Kok en André van
Nijkerken voor de zaken die zij voor Winterswijk hebben gedaan en wensen Rik en
zijn collega’s een leuke maar vooral succesvolle periode toe. De nieuwe raad steunde
het nieuwe college dat een voorstel van het
oude college verdedigde. Daarmee werd
groen licht gegeven voor de volledige herinrichting van sportpark Jaspers, een kroon op
het nieuwe sportbeleid geïnitieerd door WB.

Restauratie molen De Bataaf en
korenspieker Ravenhorst voltooid
In het voorjaar van 2010 werden ook de
restauraties van molen De Bataaf en korenspieker Ravenhorst voltooid en afgesloten
met een feestelijke opening. Hulde aan alle
partijen die soms jarenlang hebben moeten
vechten voor behoud en herstel van deze zo
belangrijke stukjes Winterswijkse cultuurhistorie.

Akkoord voor nieuwbouw Driemark
In juni werd groen licht gegeven voor de
bouw van de nieuwe Driemark in de spoorzone van Winterswijk. Daarmee werd een
lange voorgeschiedenis succesvol afgesloten en kon in december het officiële
startschot worden gegeven voor de bouw
van dit nieuwe complex. WB is er van overtuigd dat het een prachtige school wordt
waar heel veel kinderen en leerkrachten een
fijne tijd zullen hebben. Ook de turnzaal gaat
er nu echt komen!

Betere resultaten Hameland
De herstructurering van SW-bedrijf Hameland begint gelukkig z’n eerste vruchten af te
werpen. In de loop van 2010 konden voor het
eerst sinds lange tijd iets betere resultaten
en vooruitzichten worden gemeld. WB hoopt
dat dit de opmaat is naar een betere toekomst voor het bedrijf en vooral de mensen
die er werkzaam zijn, want juist mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt hebben het
in de huidige maatschappij extra moeilijk. Zij
verdienen onze blijvende steun.

Jesus Christ Superstar
In augustus volgde het onvergetelijke spektakelstuk Jesus Christ Superstar in de steengroeve van Winterswijk. Een initiatief van
Dirk Willink en André van Nijkerken, beiden
WB’ers van het eerste uur. Zij zijn al in 2007
met dit project gestart en hebben zich niet

van de wijs laten brengen door politieke
tegenwind en beren op de weg. Het WMT,
het orkest, het projectkoor en de vele figuranten speelden de sterren van de hemel,
maar dat had nooit gekund zonder de geweldige steun van de firma Ankerpoort (eigenaar
van de steengroeve), steengroevedirecteur
Gerard ten Dolle en de honderden vrijwilligers die achter de schermen hun bijdrage
leverden. Voor allen een meer dan verdiende
dikke pluim! Hopelijk kunnen evenementen
in het Steengroeve Theater ook in de toekomst Winterswijk op een bijzondere manier
op de kaart zetten.

Bezuinigingen
Het najaar van 2010 stond in het teken van
de begroting voor 2011 en daaraan gekoppeld vooral de bezuinigingen. WB heeft altijd
steun gegeven aan de lijn van zo lang mogelijk blijven investeren om zoveel mogelijk
bedrijven door de crisis heen te helpen, maar
door het trage herstel van de economie en
het gat dat daardoor in de overheidsfinanciën is geslagen, ontkomt ook Winterswijk
uiteraard niet aan drastische bezuinigingen. WB heeft voorgesteld om die eerst en
vooral te zoeken in het ambtelijk apparaat,
teneinde daarmee de diverse voorzieningen
in Winterswijk en vooral de mensen die het
toch al moeilijk hebben, zo lang en zoveel
mogelijk te blijven ontzien. WB is er namelijk
van overtuigd dat binnen de overheid als geheel nog heel veel winst valt te behalen door
efficiëntere samenwerking binnen en tussen
de diverse bestuurslagen en zal zich daar
dan ook hard voor blijven maken.

Strandbad
Kort voor de kerstdagen is het contract
ondertekend voor de exploitatie van het
strandbad door de eigenaren van Villa Ruimzicht in Doetinchem. WB heeft deze partijen
benaderd en enthousiast gemaakt voor het
vestigen van een restaurant in het strandbadpaviljoen, dat het hele jaar door geopend
zal zijn. Ook WB-wethouder Rik Gommers
heeft zich sterk gemaakt voor deze overeenkomst en sprak bij de ondertekening van het
contract over “een historische mijlpaal in het
strandbaddossier”. Na 10 jaar strijd voor behoud en heropening van het strandbad gaan
de poorten in 2011 dan eindelijk open. Een
resultaat om trots op te zijn!

WB wil echter helemaal geen alternatief zijn
voor bestaande partijen op het politieke toneel. WB wil alleen maar effectief zijn in resultaten voor Winterswijk. En vaak kan dat
zelfs beter zonder de politiek, want juist door
zaken buiten de politiek te houden liggen ze
meestal minder gevoelig en is het draagvlak
daardoor groter. Bovendien zijn partijen als
de PvdA, de VVD, het CDA, D’66 en de SP er
altijd als de kippen bij om te voorkomen dat
iets ook maar enigszins zou kunnen worden
gezien als een WB-initiatief of –succes, dus
ook van die kant is steun voor bepaalde initiatieven minder vanzelfsprekend dan wanneer WB geen politieke concurrent en dus
niet-bedreigend zou zijn. Maar door uit de
politiek te stappen ontstaat weer de dreiging
van passief lokaal bestuur en daar is met de
komst van WB juist zoveel in veranderd. Een
echt dilemma dus.
De kracht van WB is juist het overbruggen
van politieke verschillen. Het beste bewijs
daarvan is WB zelf, want WB bestaat uit
mensen met allerlei verschillen in politieke
voorkeur en achtergrond. In het bestuur en
de fractie van WB zitten mensen die landelijk
VVD stemmen, maar ook D66, CDA, PvdA en
GroenLinks. Diezelfde diversiteit geldt ook
voor de achterban van WB. Al die mensen
kiezen lokaal voor WB omdat WB een partij
is van mensen met hart voor Winterswijk, die
echt gaan voor het algemeen belang en dus
bereid zijn om over eventuele onderlinge verschillen heen te stappen.
Wat WB’ers onderling bindt, is niet hun
politieke overtuiging, maar hun passie
voor Winterswijk! WB is geen verlengstuk
van individuele belangen, geen behartiger
van deelbelangen, geen partij voor bepaalde doelgroepen maar nog steeds een
actiegroep die strijdt voor het goede van
Winterswijk. En per onderwerp telkens
weer heel veel mensen weet te mobiliseren. Met uw steun kan dat zo blijven
en kan WB resultaten blijven boeken voor
Winterswijk.

Mogen wij in 2011 ook
op uw steun rekenen?
Namens Winterswijks Belang,
Het bestuur, de fractie en de wethouder.

U steunt Winterswijks Belang door voor 25 euro per jaar lid te worden en/of als donateur een bedrag te storten
op rekeningnummer 11.70.38.504 bij de Rabobank te Winterswijk.

