
De daden van Winterswijks
Belang in de eerste 
bestuursperiode

“Het gaat weer om Winterswijk!”

In de eerste bestuursperiode van WB is veel ten

goede veranderd. Het algemeen belang staat weer voorop.

Door de krachtige inbreng van WB ligt de regie op ontwik-

kelingen in Winterswijk weer bij de gemeente en niet meer

bij projectontwikkelaars, speculanten en andere partijen met

uitsluitend oog voor eigen belang en portemonnaie.

“Eerst luisteren is hip geworden!”

WB heeft overtuigend laten zien dat het ook anders

kan. Met succes, want ook andere partijen willen nu eerst

luisteren en dan pas een standpunt innemen. Het is tegen-

woordig dringen geblazen om de mening van de burger en

dat was in het verleden wel anders. Rondetafelgesprekken,

charettes, supermarktacties, politieke cafés: het zijn alle-

maal initiatieven geweest van WB. Net als de ‘betrokkenen-
paragraaf’, het referendum en het elektronisch peilen van

meningen.

“Pantalons zijn ingeruild 
voor spijkerbroeken”

WB heeft gezorgd voor een fundamenteel andere bestuurs-

cultuur. De pantalons zijn ingeruild voor spijkerbroeken. De

deuren en ramen van het raadhuis zijn opengezet, waardoor

het contact met de burgers en bedrijven van Winterswijk

ingrijpend is verbeterd. Vriendjespolitiek en achterkamer-

tjes behoren definitief tot het verleden. Veel hoofdpijn-

dossiers, ontstaan door verkeerde politiek uit het verleden,

zijn door WB opgelost of vlotgetrokken.

“Nog nooit zoveel initiatieven 
en creativiteit”

Nog nooit is in één bestuursperiode zoveel gebeurd als in de

eerste bestuursperiode van WB. De tomeloze energie, het

enthousiasme, de creativiteit maar vooral ook de professio-

naliteit van WB hebben gezorgd voor een waslijst aan

nieuwe ideeën en initiatieven. En met resultaat, getuige de

vele binnengehaalde subsidies en (mede daardoor) geboekte

resultaten. Slechts enkele daarvan zijn:

• het nieuwe en nog nooit zo ruimhartige minimabeleid;

• de aanpak van de leefomgeving in diverse wijken;

• het creëren van speelruimten voor kinderen;

• het instellen van een Werkgroep Nationaal Landschap;

• het opvoeren van de steun (ook financieel) aan de

Stichting Waardevol Cultuurlandschap Winterswijk;

• het oprichten van een Landschapsfonds met een eerste

storting van 1 miljoen euro;

• het veel liberalere beleid voor de herbestemming van voor-

malige agrarische bebouwing, waarmee de leefbaarheid en

de verdiencapaciteit van ons buitengebied worden onder-

steund;

• het schrappen van het Tuunterveld als toekomstig

bedrijventerrein;

• het BOS-project, de restauratie van het rijksmonumentale

strandbad en de daarvoor binnengehaalde subsidies;

• het voorkomen van een veel te massale brede school

in Winterswijk-oost op 1 locatie door deze te spreiden

over 2 locaties;

• het vlottrekken van de nieuwbouw van de Driemark 

in de spoorzone;

• de herinvoering van het schoolzwemmen;

• het nieuwe sportbeleid (gericht op delen en zo laag

mogelijke contributies met name voor kinderen);

• de strijd tegen het steeds dikker worden van kinderen;

• het steengroevetheater, dat in augustus 2010 

z’n deuren opent;

• de aandacht voor (het belang van) citymarketing samen

met de ondernemers;

• de Cultuurhistorische Atlas, waarmee de cultuurhistorie

van Winterswijk letterlijk en figuurlijk op de kaart is gezet.

“OZB opnieuw zoveel mogelijk 
gelijkgehouden”

Ondanks al deze (en andere) initiatieven en resultaten zijn

de OZB-lasten in de afgelopen bestuursperiode wel degelijk

zoveel mogelijk gelijkgehouden, ook al doen sommigen hun

uiterste best om het anders voor te stellen. Onderstaand gra-

fiekje is aangeleverd door de gemeente Winterswijk en laat

zien dat de OZB-inkomsten van de gemeente in 2006-2010

(= 5 jaar) in totaal maar met 6,6% zijn gestegen, waarvan

4% door toename van het aantal zaken waarover OZB wordt

geheven en 2,6% als inhaalslag op te weinig afgedragen

OZB. In de periode 2002-2005 (= 4 jaar), toen andere

partijen aan de macht waren, stegen de OZB-inkomsten van

de gemeente met maar liefst 24,8%!

De wereldwijde
economische crisis 
en de financiën 
van Winterswijk

“Financiën Winterswijk
vooral gevolg van 
keuzes uit verleden”

Het jaar 2009 stond vooral in het teken

van de wereldwijde economische crisis.

Net als in de rest van de wereld lag ook

in Winterswijk de vraag voor: Wat te

doen? Bezuinigen of juist investeren? 

Deze vraag diende te worden beant-

woord met de wetenschap dat door de

vorige coalitie in de bestuursperiode

2002-2005 al was besloten tot de bouw

van een nieuw gemeentekantoor, een

nieuwe Driemark, een nieuwe brede

school in Winterswijk-oost en een wel-

iswaar goede, maar relatief dure oplos-

sing voor het waterplan. Deze zaken

betekenen een enorme aanslag op de

financiën van de gemeente Winterswijk en hangen daarmee

juist in de huidige omstandigheden als een molensteen om

de nek. Niet dat het alleen maar onverstandige besluiten zijn

geweest, maar als ze niet waren genomen zou de leningen-

portefeuille van de gemeente Winterswijk zich per 2013

weer op hetzelfde niveau bevinden als in 2003. Nu stijgt de

leningenportefeuille van de gemeente Winterswijk door

genoemde projecten naar een recordhoogte van bijna 140

miljoen euro in 2012, zoals blijkt uit de rode balken in de

grafiek hiernaast, die is aangeleverd door de gemeente

Winterswijk.

“Bewuste keuze voor
investeren in plaats 
van bezuinigen”

Toch is ook in Winterswijk en met steun

van WB gekozen voor investeren, in de

wetenschap dat op een later moment

bezuinigingen onvermijdelijk zullen

zijn. Vanwege de enorme omvang van

de crisis en de maatregelen die noodza-

kelijk waren om nog erger te voorko-

men, zullen ook de noodzakelijke

bezuinigingen omvangrijk zijn en komt

het moment waarop deze moeten

worden doorgevoerd, veel eerder dan

gewenst. Desondanks staat WB volledig

achter de manier waarop in Winterswijk en ook elders op de

crisis is gereageerd. Namelijk door met investeringen te pro-

beren de economie zo gauw mogelijk weer de goede kant op

te krijgen. Vooral het psychologische effect van deze

investeringen is daarin van groot belang, want elk lichtpun-

tje kan een zichzelf versterkend effect hebben. WB was dan

ook blij met het Winterswijkse crisisbestrijdingsplan.

Natuurlijk was dit slechts een druppel op de gloeiende plaat,

maar alle kleine beetjes helpen. Elke ondernemer die in deze

moeilijke periode met wat werk geholpen kan/ kon worden,

zal er blij mee zijn (geweest) en daar gaat het om.

Ga naar www.winterswijksbelang.nl
en zie Jeroen Keetels vlammen!

Op 3 maart aanstaande zijn er weer gemeente-
raadsverkiezingen. Winterswijks Belang heeft

er zin in. We willen afgerekend worden
op onze daden en we willen zoveel moge-
lijk stemmen voor onze plannen. Want we
willen door voor Winterswijk. Geef ons uw

stem en wij gaan er voor. Voor u en
voor Winterswijk. Bij ons staat
Winterswijk op 1. Bij u toch ook?

Winterswijks Belang
Postadres: Postbus 452, 7100 AL  Winterswijk

Groenloseweg 85, 7101 AE  Winterswijk
Telefoon 06-10628915
Website www.winterswijksbelang.nl

email: info@winterswijksbelang.nl. 

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.

Onze kandidaten voor de
gemeenteraad: staand v.l.n.r.
Jan Ayele, Henk de Roos,
Dick Oonk, Helma van der
Beek, Ronald Wiggers,
Jan Oonk, Jeroen Keetels en
Ruth van der Meulen. 
Zittend v.l.n.r. Dirk Willink,
Henk Jan Tannemaat, Edwin
te Winkel en Erwin te Selle. 



De plannen van Winterswijks
Belang voor de komende 
bestuursperiode

“WB gaat ook voor de toekomst 
van Winterswijk”

WB gaat niet alleen voor het hier en nu, maar ook voor de

toekomst van Winterswijk. De bevolkingsomvang daalt,

jongeren trekken na de middelbare school weg en dus moet

Winterswijk z’n best (blijven) doen om geen uitgestorven

plattelandsdorp te worden. Van groot belang is te zorgen dat

Winterswijk op de kaart blijft staan en liefst nog beter op de

kaart komt te staan, zodat mensen naar Winterswijk blijven

komen, om er te wonen, te werken en/of te recreëren. Dat

zal uitsluitend gebeuren als Winterswijk iets te bieden heeft.

Liefst iets dat anderen niet hebben of bijna niemand heeft.

Winterswijk onderscheidt zich niet door het hebben van

huizen of bedrijfsterreinen, want die heeft elke gemeente.

Uniek zijn wel ons buitengebied, de steengroeve, het gezel-

lige kernwinkelgebied en het feit dat de wereldberoemde

schilder Piet Mondriaan in Winterswijk heeft gewoond en

gewerkt. WB wil voor de toekomst van Winterswijk dan ook

meer werk maken van deze ‘unique selling points’. Niet als

doel op zichzelf, maar als middel om Winterswijk op de

kaart te houden. Voor de aantrekkelijkheid, de leefbaarheid

en de economie van Winterswijk. 

Om diezelfde reden denkt WB dat ook het unieke recreatie-

park dat aan de noordkant van het Hilgelo is gepland, een

belangrijke extra factor kan zijn voor de toekomst van

Winterswijk. Naast de werkgelegenheid die dit park gaat

bieden, zal vooral de marketing rondom dit recreatiepark

bekendheid geven aan Winterswijk en dus mensen hier naar

toe lokken. Daar gaat het om: Mensen verleiden naar

Winterswijk te komen, want die geven hier dan ook geld uit,

bieden werkgelegenheid, zien hoe prachtig het hier is en

komen misschien wel in Winterswijk wonen en werken.

Partijen die investeringen in zaken als de steengroeve en

Mondriaan afdoen als ‘franje’ begrijpen niets van ‘unique
selling points’ en zijn niet bezig met de toekomst van

Winterswijk. WB wel.

“Het buitengebied is één van 
de speerpunten van WB”

Genoemd is al het prachtige buitengebied van Winterswijk.

Een buitengebied dat is gecreëerd en onderhouden door de

mensen in dat buitengebied. Vooral de agrarische onder-

nemers vervullen daarin een essentiële functie. Dankzij hun

vakmanschap hebben zij weten te overleven en het land-

schap van Winterswijk prachtig in stand weten te houden.

Ook naar de toekomst toe blijven deze mensen van essen-

tieel belang voor ons landschap en dus moeten we ze

steunen en koesteren. 

In ieder geval mogen de agrarische ondernemers in ons

buitengebied geen nadelige invloed ondervinden van de

Natura-2000-gebieden of van het predicaat Nationaal Land-

schap. Ook kan het niet zo zijn dat zij belemmeringen

ondervinden ten gevolge van ammoniak (NH3) die elders
geproduceerd wordt (auto’s, bedrijven etcetera in de rest van

Nederland). Winterswijks Belang houdt dit alles scherp in

de gaten, zowel via de Werkgroep Nationaal Landschap als

in de provincie en bij het Rijk. WB geeft prioriteit aan een

vitale landbouwsector boven de ontwikkeling van nieuwe

natuur. Wij geloven eerder in het versterken en goed onder-

houden van bestaande natuur dan in het uitbreiden met

nieuwe.

Andere speerpunten van WB

Andere speerpunten van WB, zaken waar WB zich

ook de komende bestuursperiode voor zal (blijven) inzetten,

zijn ondermeer:

• werk en werkgelegenheid, met speciale aandacht

voor mensen met een beperking;

• armoedebestrijding en minimabeleid;

• de leefomgeving in de diverse wijken (zowel fysiek

als sociaal);

• het steunen van wijk- en vrijwilligerswerk;

• aanpak van eenzaamheid onder ouderen (WB zal het

initiatief nemen voor een aanpak van het groeiende

probleem van eenzaamheid onder ouderen);

• goede onderwijshuisvesting;

• een innovatief Euregionaal bedrijfsterrein bij Gaxel

met als thema duurzame energie;

• behoud en herstel van cultuurhistorie;

• de aanpak van braakliggende en verloeder(en)de plekken;

• verfraaiing en versterking van ons kernwinkelgebied;

• de verbetering van diverse verkeerssituaties;

• de aanpak van vervuiling, waaronder vooral hondenpoep;

• het instandhouden van goede voorzieningen (schouw-

burg, bibliotheek e.d.);

• het bevorderen van kunst en cultuur;

• en last but not least: een efficiënt en ondernemend ambte-

lijk apparaat (WB was ook initiatiefnemer om de voor-

genomen bezuinigingen op gesubsidieerde instellingen

als de schouwburg, de bibliotheek, de muziekschool e.d.

te schrappen en in te ruilen voor een extra bezuiniging op

het ambtelijk apparaat).

Ga op www.winterswijksbelang.nl
naar de Quiz van WB en win een gloed-

nieuwe LED-flatscreen-televisie.

Wat Winterswijks Belang 
anders maakt 
dan de anderen

1. WB houdt rekening met alle belangen, maar zet Winters-

wijk nadrukkelijk op 1. Alle andere partijen gaan slechts

voor specifieke (deel)belangen.

2. WB is een lokale beweging en dus niet gebonden aan een

landelijke ideologie zoals de PvdA, het CDA, de VVD en

de SP. Daardoor kan Winterswijks Belang haar standpun-

ten laten afhangen van de argumenten en wordt het niet

in een keurslijf geperst van landelijke voorschriften.

3. WB is voortgekomen uit een sterk gedeelde passie voor

Winterswijk, terwijl gevestigde partijen als de PvdA, het

CDA en de VVD er alleen maar zijn omdat ze landelijk

ook bestaan. En dat meestal ook uitstralen …

4. Vrijwel alle nieuwe ideeën en initiatieven komen van

WB. Bovendien vormen het enthousiasme en de gedre-

venheid van Winterswijks Belang een schril contrast ver-

geleken met voorgaande bestuursperioden.

5. WB heeft niet op alle mogelijke vragen al een antwoord

klaar, maar moet vaak nog tot oordeelsvorming en stand-

puntbepaling komen. Eerst luisteren heeft bij WB dus

echt betekenis.

6. WB schrijft geen partijdiscipline voor. Een bewuste

keuze, omdat WB het belangrijk vindt dat in de gemeen-

teraad alle argumenten en opvattingen aan bod komen,

juist ook als binnen WB verschillend wordt gedacht over

een onderwerp. Elk individueel raads- en collegelid van

WB mag dus altijd een afwijkend geluid laten horen.

Andere partijen houden meestal krampachtig vast aan

partijdiscipline, waardoor maar één geluid naar buiten

mag. Meestal is dat het geluid van de wethouder of de

fractievoorzitter. Bij WB is dat dus anders.

7. Het met afstand belangrijkste verschil met andere

partijen zit ‘m echter in de ongekende energie, origi-

naliteit en effectiviteit waarmee WB aan de weg timmert.

Dat is niet alleen te danken aan de kwaliteiten in de ge-

lederen van WB, maar vooral ook aan de uitstekende

sfeer in de ploeg, de onderlinge chemie en de grote steun

vanuit de achterban. 

Het volledige verkiezings-
programma van WB staat op
www.winterswijksbelang.nl !

Winterswijks Belang heeft erg veel zin in de
verkiezingen en wil door voor Winterswijk.
Winterswijks Belang hoopt dan ook op de
steun van zoveel mogelijk Winterswijkers.

Help ons om nog groter te worden, 
dan zullen wij zorgen dat het nog beter

gaat met Winterswijk!


