
Van het bestuur ... 

 

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Winterswijk kreeg de organisatie van Jesus 

Christ Superstar in de steengroeve volkomen terecht de nieuwe 100% Winterswijk 

promotieprijs. Het onvergetelijke evenement in de steengroeve was opnieuw een initiatief uit 

de gelederen van WB. Hulde aan allen die een steentje hebben bijgedragen en vooral petje af 

voor onze Dirk Willink die zich als trekker en voorzitter van de Stichting Steengroeve Theater 

Winterswijk niet van de wijs heeft laten brengen door alle hobbels die genomen moesten 

worden. 

 

Ook op andere fronten worden de vruchten van de inzet van WB steeds duidelijker zichtbaar. 

Zo is in de Wooldstraat op de plek waar voorheen het oerlelijke pand van de vroegere Elka 

stond, een nieuw pand verrezen dat weliswaar forse afmetingen heeft, maar in zijn 

vormgeving en aansluiting op z’n omgeving in ieder geval niet meer uit de toon valt. Zo kan 

het dus ook. Dankzij de bemoeienis van onze wethouder Rik Gommers, die zich bikkelhard 

heeft gemaakt voor fatsoenlijke beeldkwaliteit. 

 

Wat te denken van het nieuwe sportpark Jaspers? Het nieuwe park is al volop in wording en 

WVC, VV Winterswijk en SKVW praten nu zelfs openlijk over fuseren. Wie had dat tot voor 

kort kunnen denken? Dankzij het nieuwe sportbeleid tot stand gekomen onder leiding van WB 

is in Winterswijk ook op sportgebied een frisse nieuwe wind gaan waaien. Diverse 

sportaccommodaties werden ingrijpend vernieuwd of zelfs helemaal nieuw gebouwd, zoals de 

nieuwe manage en het nieuwe budocentrum. Ook de zo vurig gewenste turnhal gaat er dankzij 

WB nu echt komen. Resultaten om trots op te zijn. 

 

In de laatste raadsvergadering is ook het nieuwe bestemmingsplan voor het buitengebied van 

Winterswijk goedgekeurd. Daarmee beschikt Winterswijk na meer dan 20 jaar over een nieuw 

kader voor de verdere ontwikkeling van het prachtige buitengebied van Winterswijk. Een 

kader dat aanzienlijk ruimer is en meer mogelijkheden biedt dan het vorige bestemmingsplan, 

terwijl tegelijkertijd betere garanties zijn ingebouwd voor behoud, herstel en verdere 

versterking van zowel de natuur als de diverse cultuurhistorische elementen in die natuur. 

Hulde opnieuw aan onze wethouder Gommers, die niet alleen aan de wieg heeft gestaan van 

dit nieuwe bestemmingsplan, maar er persoonlijk ook voor heeft gezorgd dat het uiteindelijk 

een uitstekend product is geworden. Een groot compliment daarvoor! 

 

Natuurlijk doen andere partijen hun best een graantje mee te pikken van de initiatieven en 

successen van WB. Zo werd tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst uitgebreid gekoketteerd met 

vooral projecten die door WB zijn gestart, zoals het BOS-project, het nieuwe sportbeleid en 

de op diverse plekken prachtig herstelde cultuurhistorische objecten. En in de laatste 

raadsvergadering probeerde de VVD nog wat glans van het nieuwe bestemmingsplan voor het 

buitengebied af te halen door te roepen dat het ook hoog tijd werd, maar uiteraard “vergat”  de 

VVD daar bij te vermelden dat het in ieder geval niet dankzij de VVD is dat er nu een nieuw 

bestemmingsplan ligt dat ook nog eens aanzienlijk flexibeler en liberaler is dan het vorige.  

 

Ook het voorstel van WB om het toegestane oppervlak voor bijgebouwen in het buitengebied 

te verruimen van 100 vierkante meter naar 150 vierkante meter, probeerde de VVD alsnog te 

overtroeven met een voorstel om zelfs 200 vierkante meter toe te staan, ook al wist de VVD 

dat dat voorstel geen meerderheid zou krijgen. En zo gaat het wel vaker: De VVD probeert in 

de openbaarheid vooral het beeld neer te zetten van de partij die het verst probeert te gaan in 

het verwerven van vrijheden en bereiken van resultaten voor de eigen achterban, terwijl 



diezelfde VVD achter de schermen in de coalitie vaak al andere afspraken heeft gemaakt. Of 

beloftes doet die helemaal niet waargemaakt kunnen worden omdat ze strijdig zijn met 

landelijke wet- en regelgeving. Of al jarenlang inzet zijn van de gemeente, zoals glasvezel in 

het buitengebied. Uiterst sluw natuurlijk, maar gelukkig beginnen steeds meer Winterswijkers 

te zien waar de echte initiatieven vandaan komen. En dat is in ieder geval niet de VVD. 

 


