
Afgelopen week is in De Gelderlander een artikel gepubliceerd met als kop ‘Onvrede bij 

ondernemers’. In dat artikel wordt verwezen naar de uitslagen van een onderzoek van de 

Kamer van Koophandel (KvK) naar de tevredenheid van ondernemers over de dienstverlening 

van hun gemeenten. Het gaat in dit onderzoek om alle gemeenten van de Achterhoek. 

 

De KvK heeft deze week per brief (zie hiernaast) afstand genomen van publicatie van het 

rapport. Volgens de KvK zijn de onderzoeksbevindingen nog niet representatief en 

vergelijkbaar met eerder onderzoek. Daarom is het rapport door de KvK met grote nadruk 

bestempeld als nog niet voor publicatie bedoeld. Het definitieve rapport verschijnt pas 

verderop in dit voorjaar. 

 

De VVD vond de voorlopige conclusies uit het nog niet afgeronde en nog niet representatieve 

onderzoek echter mooi passen in het eigen straatje en dus bracht VVD-voorman Johan 

Houwers ze  -tegen de afspraken met de KvK in- deze week naar buiten. Uitgerekend twee 

dagen voor het eerste lijsttrekkersdebat georganiseerd door de OWIN, de ondernemerskring 

Winterswijk, en uiteraard zonder melding te maken van de bezwaren van de KvK. Houwers 

speelt intussen op zijn bekende wijze de vermoorde onschuld en gaf tijdens het 

lijsttrekkersdebat aan niet te hebben geweten dat het rapport nog vertrouwelijk is en nog niet 

is afgerond. 

 

Dit voorval is illustratief voor hoe de VVD terrein probeert terug te winnen. Met list en 

bedrog. In de komende weken tot aan de verkiezingen zal het alleen nog maar erger worden. 

De VVD zal met modder blijven gooien en alle successen van de huidige coalitie en vooral 

Winterswijks Belang blijven ontkennen. Ook zal de VVD hardnekkig blijven wijzen naar de 

leningenportefeuille van de gemeente, ook al heeft ze zelf de besluiten genomen waar nu 

zoveel geld voor moet worden geleend.  

 

De VVD doet z’n best maar, WB gaat er niet op reageren. Wel jammer voor Winterswijk dat 

de veel betere sfeer van de laatste 2 jaar mede dankzij de veel constructievere opstelling van 

VVD’ers Daan Wolfert en Betty Wassink al weer grondig om zeep is geholpen door het duo 

Houwers-Van de Bos. Niets is deze twee heren te dol als het gaat om de macht en het 

eigenbelang. WB wenst ze veel succes. 

 

WB voert haar eigen campagne en gaat volledig voor Winterswijk. Kritiek gaan we niet uit de 

weg, maar we weigeren mee te doen aan de spelletjes van Houwers en Van de Bos. WB zal 

dan ook niet deelnemen aan het door de VVD georganiseerde lijsttrekkersdebat op 22 februari 

aanstaande. Ook dan zal de trucendoos van genoemd duo ongetwijfeld weer opengaan en daar 

houden wij ons verre van.  

 

WB steekt haar energie liever in Winterswijk, want bij WB staat niet het eigenbelang, maar 

Winterswijk op 1. 

 


