
Voorwoord

Dit is het verkiezingsprogramma van Winterswijks

Belang. In dit verkiezingsprogramma de ontstaans-

geschiedenis en kernbeginselen van Winterswijks Belang,

de grootste successen maar ook teleurstellingen tot nu toe,

de visie van Winterswijks Belang op de toekomst van

Winterswijk en daarvan afgeleid de speerpunten van

Winterswijks Belang voor de komende 4 jaar.

Winterswijks Belang wil niet de steun krijgen van kiezers

door mooie beloften, maar door bewezen daden. Die

liggen per definitie in het verleden. Vandaar in dit verkie-

zingsprogramma een vrij uitgebreide terugblik op de

afgelopen bestuursperiode. Het enige dat we de kiezer

beloven, is dat we blijven luisteren naar de Winterswijkers

en dat we blijven knokken voor Winterswijk.

Uiteraard in dit verkiezingsprogramma ook onze voorne-

mens voor de komende 4 jaar. We willen afmaken wat we

zijn gestart, we willen oogsten wat we samen met anderen

hebben gezaaid en we willen vasthouden wat we hebben

bereikt. Bovendien barsten we nog steeds van de ideeën,

ambities en energie. Geef ons de kans en we gaan ervoor.

Voor u en voor Winterswijk!
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De ontstaansgeschiedenis 
van Winterswijks Belang

Winterswijks Belang is eind 2005 ontstaan uit onvrede bij

veel Winterswijkers over het functioneren van de toen-

malige politiek en de behandeling van twee onderwerpen

in het bijzonder, te weten het strandbad en het gemeente-

kantoor. Het roer moest om en het roer is om. Gekonkel,

vriendjespolitiek, apathie en een volstrekt gebrek aan

ideeën hebben plaatsgemaakt voor openheid, eerlijkheid,

originaliteit en dynamiek. 

Vriend en vijand zijn het erover eens dat in de afgelopen

bestuursperiode veel ten goede is veranderd. Het alge-

meen belang staat weer voorop. Er worden tal van initia-

tieven genomen en de regie op ontwikkelingen in

Winterswijk ligt weer bij de gemeente en niet meer bij

projectontwikkelaars, speculanten en andere partijen met

uitsluitend oog voor eigen belang en portemonnaie. 

Winterswijks Belang heeft overtuigend laten zien dat het

ook anders kan. Met succes, want ook andere partijen

willen nu eerst luisteren en dan pas een standpunt in-

nemen. Het is tegenwoordig dringen geblazen om de

mening van de burger en dat was in het verleden wel

anders. Toen werd alleen in verkiezingstijd zogenaamd

geluisterd naar de kiezer, maar in de afgelopen bestuurs-

periode zijn de contacten tussen politiek en samenleving

talrijk geweest. Rondetafelgesprekken, charettes, super-

marktacties, politieke cafés: het zijn allemaal initiatieven

geweest van Winterswijks Belang. Net als de ‘betrokke-
nenparagraaf’, het referendum en het elektronisch peilen

van meningen.

Zijn er dan alleen maar successen te melden? Nee natuur-

lijk niet. Geen enkele partij kan alleen maar succesvol zijn.

Al helemaal niet als een partij niet de meerderheid heeft in

de raad. Ook Winterswijks Belang heeft teleurstellingen

moeten incasseren. Voor Winterswijks Belang gaat het

echter niet om de teleurstellingen, maar om de successen.

De successen van Winterswijks Belang zijn de successen

van de vele Winterswijkers die met het hart op de juiste

plek en een tomeloze energie zich blijven inzetten voor

Winterswijk. Winterswijks Belang is al die Winterswijkers

daar dankbaar voor en zal hen blijven steunen!

De kernbeginselen van 
Winterswijks Belang

Winterswijks Belang is een lokale beweging en dus niet

gebonden aan een landelijke ideologie zoals de PvdA, het

CDA, de VVD en de SP. Voor Winterswijks Belang is die

onafhankelijke positie heel belangrijk, want Winterswijks

Belang wil haar standpunten kunnen laten afhangen van

argumenten en niet van voorschriften. Doordat er geen

landelijke organisatie achter Winterswijks Belang zit, zijn

we zelf voor de volle 100% verantwoordelijk voor onze

daden en hoeven we niet in passiviteit te wachten op

landelijke ideeën. Bovendien zijn die laatste vaak niet

goed toegesneden op lokale vraagstukken en daar wil

Winterswijks Belang geen last van hebben. Het gaat

immers om de Winterswijkse maat. 

Om daarbij zo zorgvuldig mogelijk te werk te kunnen

gaan, wil Winterswijks Belang een zo goed mogelijke
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afspiegeling zijn van de Winterswijkse bevolking. Alleen

dan immers komen bij elk onderwerp zoveel mogelijk

verschillende argumenten en zienswijzen aan bod.

Minderheidsstandpunten en standpunten van minder-

heden zijn daarbij van even groot belang als meerder-

heidsstandpunten en standpunten van meerderheden. Het

gaat Winterswijks Belang om de afweging van verschil-

lende zienswijzen en niet om wie welke zienswijzen

huldigt en in welke mate.

Om alle relevante argumenten en zienswijzen in beeld te

krijgen, doet Winterswijks Belang regelmatig onderzoek

onder de Winterswijkse bevolking. Zo brengt Winters-

wijks Belang jaarlijks bij alle supermarkten wensen en

opvattingen van inwoners in kaart. Hiernaast beschikt

Winterswijks Belang over een kerngroep van ongeveer 25

personen uit alle lagen en leeftijdsgroepen van de

Winterswijkse bevolking. In die kerngroep wordt gedis-

cussieerd over de koers en de standpunten van Winters-

wijks Belang. De kerngroep is met opzet breed samenge-

steld; dat komt de kwaliteit van de uiteindelijke besluit-

vorming alleen maar ten goede.

Wat maakt WB anders dan 
de andere partijen?

Wat Winterswijks Belang anders maakt dan andere

partijen is in de eerste plaats dat Winterswijks Belang is

voortgekomen uit een sterk gedeelde passie voor Winters-

wijk, 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 …

De afgelopen bestuursperiode heeft duidelijk gemaakt

wat dat verschil betekent. Vrijwel alle nieuwe ideeën en

initiatieven komen van Winterswijks Belang. Bovendien

vormen het enthousiasme en de gedrevenheid van

Winterswijks Belang een schril contrast vergeleken met

voorgaande bestuursperioden. Dit geldt zowel voor de

fractie, de wethouders en de kerngroep van Winterswijks

Belang als voor de ‘Hulp- en Adviestroepen’ uit de achter-

ban van Winterswijks Belang, die op thema’s als Obelink,

Eelink, het kernwinkelgebied e.d. belangrijke input

hebben geleverd.

Wat Winterswijks Belang ook anders maakt dan andere

partijen, is dat Winterswijks Belang niet op alle mogelijke

vragen al een antwoord klaar heeft, maar vaak nog tot

oordeelsvorming en standpuntbepaling moet komen.

Voorliggend verkiezingsprogramma bevat weliswaar de

nodige plannen en meningen, maar die zijn stuk voor stuk

voortgekomen uit punten die vanuit de Winterswijkse

samenleving zijn aangedragen. Punten die bijvoorbeeld

zijn opgehaald bij de supermarktacties van Winterswijks

Belang, of uit gesprekken met ondernemers in Winters-

wijk. Ook heeft Winterswijks Belang er geen enkele

moeite mee haar standpunten bij te stellen als daar goede

redenen voor zijn. Partijen als de PvdA, het CDA en de

VVD kunnen en doen dat niet omdat zij vastzitten aan een

voorgeschreven ideologie.

Nog een verschil met andere partijen is dat Winterswijks

Belang geen partijdiscipline voorschrijft. Dat is een

bewuste keuze, omdat Winterswijks Belang het belangrijk

vindt dat in de gemeenteraad alle argumenten en opvat-
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tingen aan bod komen, juist ook als binnen Winterswijks

Belang verschillend wordt gedacht over een onderwerp.

Elk individueel raads- en collegelid van Winterswijks

Belang 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 Winterswijks Belang is dat dus

anders.

Het met afstand belangrijkste verschil met andere partijen

zit ‘m echter in de ongekende energie, originaliteit en

effectiviteit waarmee Winterswijks Belang aan de weg

timmert. Dat is niet alleen te danken aan de kwaliteiten in

de gelederen van Winterswijks Belang, maar vooral ook

aan de uitstekende sfeer in de ploeg, de onderlinge

chemie en de grote steun vanuit de achterban.

De belangrijkste successen 
van WB tot nu toe

1. Winterswijks Belang heeft gezorgd 
voor een fundamenteel 
andere bestuurscultuur

Winterswijks Belang heeft in de afgelopen 4 jaren

gezorgd voor een fundamenteel andere bestuurscultuur.

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. Het gaat weer om

Winterswijk en niet meer om de baantjes, het pluche en

het eigenbelang. Bovendien wordt nauwelijks nog een

drempel ervaren om direct op het gemeentebestuur af te

stappen en dat is pure winst. Winst die overigens niet is

komen aanwaaien; we hebben tegen de stroom in keihard

moeten knokken om de kloof tussen burger en politiek op

z’n minst kleiner te maken. Dankzij de tomeloze inzet

van Winterswijks Belang is daarin veel verbeterd en daar

is heel veel voor gedaan.

Betrokkenenparagraaf
Op initiatief van Winterswijks Belang zijn veel verande-

ringen en verbeteringen aangebracht in het functioneren

van de lokale democratie. Winterswijks Belang vindt het

namelijk van groot belang dat burgers en bedrijven goed

bij de gemeentelijke besluitvorming worden betrokken.

Daar was veel te weinig aandacht voor en dat is door

Winterswijks Belang ingrijpend gewijzigd. Onder andere

door het invoeren van de ‘betrokkenenparagraaf’. Deze

verplicht ambtenaren om bij alle voorstellen aan college

en raad duidelijk aan te geven hoe met betrokkenen is

gecommuniceerd en hoe met de belangen van betrokke-

nen is omgegaan.

Meer inspraak en discussie
De inspraak- en discussiemogelijkheden tijdens commis-

sie- en raadsvergaderingen zijn verruimd. De fractie van

Winterswijks Belang deinst er bovendien niet voor terug

het oneens te zijn met de eigen wethouders, iets wat in het

verleden haast nooit voorkwam en dan nog het liefst met

de mantel der liefde werd bedekt. Ook in dat opzicht is

dus een frisse wind gaan waaien. 

Anderzijds heeft het college vaker dan volgens haar

bevoegdheid nodig was, besluitvorming toch via

commissie en/of raad laten lopen, met alle extra inspraak-

mogelijkheden van dien. De regenteske tijden zijn met de

komst van Winterswijks Belang dus voorbij.

Betere toegankelijkheid, meer transparantie
Sinds kort zijn de raadsvergaderingen ook live via inter-

net te volgen. Hiernaast is een Bestuurs Informatie

Systeem (BIS) ontwikkeld waarmee gemeentelijke verga-

derstukken via de website van de gemeente kunnen

worden ingezien. Hierdoor zijn de transparantie en de

toegankelijkheid van het lokale bestuur enorm toegeno-

men en verbeterd.

Rondetafelgesprekken en charettes
Voor nieuw te ontwikkelen beleid worden sinds de

komst van Winterswijks Belang eerst oriënterende

‘Ronde-Tafel-gesprekken’ georganiseerd met iedereen

die daarbij aanwezig wil zijn. Nieuw zijn ook de zoge-

heten ‘charettes’, werkbijeenkomsten waarin belang-

hebbenden maar ook belangstellenden hun visie kunnen

geven op ruimtelijke ontwikkelingen en de inrichting van

Winterswijk.

Referendum en opiniepeilingen
Winterswijks Belang heeft het initiatief genomen voor de

invoering van het referendum, het raadplegen van de

bevolking over belangrijke gebeurtenissen of voorne-

mens in Winterswijk. In de afgelopen bestuursperiode is

een referendumverordening aangenomen en samen met

de firma Nedap uit Groenlo is software ontwikkeld waar-

mee niet alleen referenda, maar ook eenvoudiger opinie-

peilingen kunnen worden ondersteund. Daarmee behoren

slepende dossiers als die van de 30-jarige discussie over

de nieuwbouw van het gemeentekantoor hopelijk defini-

tief tot het verleden.

Politiek café
Een ander door Winterswijks Belang geïntroduceerd

nieuw fenomeen is het Politiek Café, waarin burgers en

gemeentebestuurders op een informele manier met elkaar

van gedachten kunnen wisselen over allerlei gebeurtenis-

sen en onderwerpen in Winterswijk. Bovendien kan

iedere burger hier zijn of haar ergernissen ter discussie

stellen. Na een voorzichtige start en enkele aanpassingen
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in de opzet heeft het Politiek Café inmiddels een vaste

plek weten te veroveren in de agenda van veel Winters-

wijkers.

2. Het strandbad wordt gerestaureerd 
en heropend

Een groot succes voor Winterswijks Belang is uiteraard

de restauratie en de spoedige heropening van het

prachtige strandbad van Winterswijk. Zoals bekend is

Winterswijks Belang voor een belangrijk deel voortgeko-

men uit de Stichting Behoud Strandbad. Het zal dan ook

niemand verbazen dat Winterswijks Belang is blijven

knokken voor behoud en herstel van het unieke en

cultuurhistorisch waardevolle strandbadcomplex. Met als

memorabele mijlpalen de deelname aan het AVRO-tele-

visieprogramma “Restauratie”, het prachtige feest in De

Driemark tijdens de finale van dit programma, de deel-

name aan het bloemencorso in 2008, de officiële start van

de restauratie van het strandbad op 10 juli 2009 en als

hoogtepunt uiteraard de heropening van het strandbad in

2010. 

Een mooi resultaat is dat de Provincie, na aanvankelijke

aarzelingen, recent een flink bedrag voor de restauratie

van het strandbad op tafel heeft gelegd. Maar liefst

650.000 euro in totaal. Dat is voor een groot deel te

danken aan het idee en initiatief van Winterswijks Belang

om het strandbad samen met andere deelprojecten en

plannen in het gebied tussen het Buskersbos en de Beken-

delle onder te brengen in een groter geheel, te weten het

BOS-project. Daarmee is dit geheel ook voor de Provin-

cie interessanter geworden en zijn subsidies voor afzon-

derlijke deelprojecten niet meer alleen afhankelijk van

die deelprojecten zelf. 

Een ander mooi resultaat is dat dankzij de niet aflatende

inspanningen van Winterswijks Belang zich onlangs een

exploitant voor het strandbad heeft gemeld waar Winters-

wijk met recht trots op mag zijn. De exploitant in kwestie

staat garant voor een regio-overschrijdende aantrekkings-

kracht en dat is goed voor het strandbad en goed voor

Winterswijk.

3. De brede school in Winterswijk-oost
wordt verdeeld over 2 locaties

Winterswijks Belang heeft een bepalende rol gespeeld in

het dossier van de brede school in Winterswijk-oost.

Dat dossier leek al in kannen en kruiken en was hard op

weg naar realisatie van massale nieuwbouw op de ‘unie-

locatie’ Olm-Vlier. Uitsluitend door de interventie van

Winterswijks Belang is alsnog besloten tot een klein-

schaliger opzet door verdeling van de brede school over

2 locaties. Die interventie van Winterswijks Belang

bestond onder andere uit een ‘reparatie’ op het proces tot

dan toe door een aanzienlijk betere communicatie te eisen

met alle belanghebbenden. Daarnaast is op voorstel van

Winterswijks Belang een volumestudie gedaan naar de

ruimtelijke inpasbaarheid van de brede school op de unie-

locatie Olm-Vlier, met als randvoorwaarden dat er

voldoende speelruimte, groen en kleinschaligheid gerea-

liseerd moest kunnen worden. Deze volumestudie heeft

overtuigend aangetoond dat de brede school op unieloca-

tie Olm-Vlier veel te massaal zou worden, hetgeen voor

Winterswijks Belang de doorslag heeft gegeven om voor

te stellen de brede school te spreiden over 2 locaties. Dat

voorstel is uiteindelijk door een grote meerderheid in de

raad aangenomen.

4. Het schoolzwemmen is weer ingevoerd

Dankzij Winterswijks Belang is ook het schoolzwemmen

weer ingevoerd. Dat was onder het vorige gemeentebe-

stuur afgeschaft om bezuinigingsredenen. Veel mensen

en ook Winterswijks Belang hechten zeer aan school-

zwemmen niet alleen als belangrijke bewegingsvorm in

het algemeen en voor bepaalde kinderen in het bijzonder,

maar ook omdat het in een waterrijk land als Nederland

belangrijk is dat kinderen kunnen zwemmen en hun

zwemvaardigheid (kunnen) onderhouden.

5. Nog nooit was steun voor 
de minima zo groot

Winterswijks Belang heeft in de afgelopen bestuurs-

periode veel steun gegeven aan minimabeleid. Volgens

menigeen is zelfs nog nooit zoveel bereikt op het gebied

van minimabeleid als in de afgelopen 4 jaar. Mede met

dank aan Winterswijks Belang, dat op dit gebied diverse

initiatieven heeft genomen en voorstellen heeft gedaan.

Zo heeft een wethouder van Winterswijks Belang samen

met de ambtenaren en met de sportverenigingen gezorgd

voor een nieuw sportbeleid waarin de financiële drempel

voor sportdeelname zo laag mogelijk is/wordt gemaakt.

Hiernaast heeft diezelfde wethouder er voor gezorgd dat

kinderen uit gezinnen met beperkte financiële middelen

in aanmerking kunnen komen voor een gratis ABC-

zwemdiploma en dat een deel van de gelden beschikbaar

voor minimabeleid wordt ingezet voor muzieklessen op

alle basisscholen, zodat ook kinderen uit gezinnen met

beperkte financiële middelen muzieklessen krijgen.

6. Winterswijks Belang heeft cultuur-
historie weer op de kaart gezet

Een belangrijke reden voor het ontstaan en succes van

Winterswijks Belang was het volkomen gebrek aan

waardering voor cultuurhistorie in de oude politiek.

Dankzij Winterswijks Belang en veel Winterswijkers

staat cultuurhistorie letterlijk en figuurlijk weer op de

kaart. Zo is een prachtige “Cultuurhistorische Atlas
Winterswijk” gemaakt, is steun gegeven aan tal van

cultuurhistorische projecten (waaronder herstel van

molen De Bataaf, herstel van de muur van de Joodse
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begraafplaats, herstel van korenspieker De Ravenhorst,

herstel van het openluchttheater, etcetera), zijn conserve-

rende ingrepen gedaan in bestemmingsplannen waarmee

afbraak van cultuurhistorische objecten en plekken is

tegengegaan (zoals in de Bossesteeg en de Meddose-

straat) en is nieuwbouw pal naast de Venemansmolen

voorkómen. 

Ook zijn door Winterswijks Belang nieuwe cultuurhisto-

rische projecten opgepakt, waaronder de herbouw van het

Bleekhuis en de restauratie van de Olliemölle. Deze

projecten zijn door Winterswijks Belang ondergebracht

in het BOS-project, een unieke samenwerking tussen 11

partijen in het gebied rondom de Bovenslinge dat gelegen

is tussen het Buskersbos en de Bekendelle. Mede door

deze unieke aanpak heeft de Provincie onlangs een

bedrag van 750.000 euro cofinanciering op tafel gelegd

voor de volledige restauratie van de Olliemölle. Deze

start na de zomer van 2010.

7. Winterswijks Belang heeft echt werk
gemaakt van het buitengebied

Winterswijks Belang heeft in de afgelopen bestuurs-

periode echt werk gemaakt van het buitengebied, niet

alleen omdat het buitengebied dat verdient, maar ook

omdat de inwoners en vooral de agrarische ondernemers

in het buitengebied dat verdienen. Zij mogen hoe dan ook

niet de dupe worden van de grote belangstelling voor ons

buitengebied en de door wet- en regelgeving sterk

beschermde status van dat gebied. Bij dit alles heeft

Winterswijks Belang steeds prioriteit gegeven aan een

vitale landbouwsector boven de ontwikkeling van nieuwe

natuur. Wij geloven eerder in het versterken en goed

onderhouden van bestaande natuur dan in het uitbreiden

met nieuwe.

Werkgroep Nationaal Landschap
Om de gemeenteraad nadrukkelijk(er) te betrekken bij de

vele en gecompliceerde regelgeving die het buitengebied

treft, heeft Winterswijks Belang het initiatief genomen

voor de oprichting van de Werkgroep Nationaal Land-

schap Winterswijk. Hierdoor is de politiek zich beter

bewust wat er speelt en proberen we gezamenlijk op te

treden naar derden en de complexe regelgeving te door-

breken. Zo heeft de werkgroep aan de Minister van LNV

een afwijkend advies gegeven over de Reconstructiewet.

Inmiddels neemt de erkenning voor de problematiek in

kwestie ook in den lande toe. Ook over juridische belem-

meringen bij het hergebruik van voormalige agrarische

bebouwing en de diverse tegenstrijdigheden bij de

oprichting van een Landschapsfonds, heeft de Werkgroep

de Provincie en het Rijk benaderd.

Veel liberaler herbestemmingsbeleid
Winterswijks Belang heeft ook flink getrokken aan de

nieuwe nota “Functies zoeken plaatsen zoeken functies”
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over hergebruik van voormalige agrarische bebou-

wing(en). Met deze nota is een veel liberaler herbestem-

mingsbeleid vastgesteld waarmee de leefbaarheid en de

verdiencapaciteit van ons buitengebied worden onder-

steund. Wel is op voorstel van Winterswijks Belang een

moratorium (= tijdelijk verbod) ingesteld op de aanleg

van nieuwe landgoederen in het buitengebied van

Winterswijk. Dit omdat er op dit moment alleen beperkte

provinciale kaders zijn die te gemakkelijk ongewenste

ontwikkelingen mogelijk maken. Zo kunnen nieuwe

landgoederen al gauw ten koste gaan van landbouw-

areaal, dat juist zo belangrijk kan zijn voor de over-

levingskansen van boeren in het buitengebied. Winters-

wijks Belang vindt dat er eerst aanvullend lokaal beleid

moet komen voordat van alles wordt toegestaan.

Uiteraard zal Winterswijks Belang hierin het voortouw

(blijven) nemen.

Waardevol Cultuurlandschap Winterswijk
De Stichting Waardevol Cultuurlandschap Winterswijk

(WCL) is in 2005 opnieuw gestart. Winterswijks Belang

vindt de Stichting WCL een belangrijk klankbord en heeft

haar daarom ook een serieuze taakinvulling willen helpen

geven. Ten eerste worden initiatieven uit het gebied

vertaald naar concrete projecten en ten tweede wordt

gevraagd en ongevraagd advies uitgebracht aan over-

heidsorganen en private instellingen. 

Aanvankelijk werd gestart met een bescheiden budget

van enkele duizenden euro’s.  In de afgelopen bestuurs-

periode heeft de vergroting van de slagvaardigheid geleid

tot meer en conform planning verlopende projecten. Juist

dit heeft het enthousiasme in het buitengebied zodanig

vergroot dat we anno 2009 een enorme stroom initiatie-

ven en projecten op de plank hebben liggen. 

Uiteindelijk gaat het wel om wat uitgevoerd wordt

natuurlijk. Winterswijks Belang heeft met de ondersteu-

ning van het gemeentelijke crisisbestrijdingsplan ook het

buitengebied een extra impuls gegeven. Dit kwam

bovenop het budget van inmiddels € 300.000. Gekozen is

voor die projecten die ook op provinciale (financiële)

steun konden rekenen, zoals verenigingsgebouwen

Wilhelmina, Emma en Juliana die een extra impuls

kregen van bijna € 800.000 waarvan ca € 400.000

provinciale subsidie.

De Stichting WCL is uitgegroeid tot een volwaardige

gesprekspartner. Ze verzorgde namelijk ook de communi-

catie met de Provincie (Plattelandshuis en Bureau Achter-

hoek & Liemers) en borgde zo het binnenhalen van

subsidies. De voorzitter van de Stichting WCL is wethou-

der van Winterswijks Belang. Met hem maakt Winters-

wijk Belang werk van het buitengebied!
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Landschapsfonds
Winterswijks Belang vindt dat het predicaat Nationaal

Landschap ook nadrukkelijk verplichtingen oplegt aan

Provincie en Rijk. Uitdelen van eretitels is prachtig, maar

volkomen betekenisloos als vervolgens niet ook de

middelen beschikbaar worden gesteld om ons prachtige

buitengebied in stand te houden. Winterswijks Belang

heeft dan ook het initiatief genomen om samen met

partijen als de Provincie en het Rijk te komen tot een

Landschapsfonds dat in 2010 operationeel moet zijn. In

de begroting 2010 van de gemeente Winterswijk is op

voorstel van Winterswijks Belang een startkapitaal van

1 miljoen euro in dit Landschapsfonds gestort. De werk-

groep Nationaal Landschap Winterswijk en de wethou-

der(s) proberen derden nu te verleiden om aan het fonds

bij te dragen. Na verdubbeling door de Provincie is het

voor iedere grondeigenaar op vrijwillige basis mogelijk

een bijdrage te ontvangen voor landschapsversterkende

initiatieven. We hopen hierdoor spoedig meer koeien in

de wei en granen op de akkers te kunnen zien.

8. Op het gebied van ruimtelijke ordening
ligt de regie weer bij de gemeente

Door de krachtige inbreng van Winterswijks Belang ligt

de regie op het gebied van ruimtelijke ordening weer bij

de gemeente. Het zijn niet meer de projectontwikkelaars

en speculanten die bepalen wat goed is voor Winterswijk,

maar de Winterswijkers zelf. Er liggen nu bestemmings-

en beeldkwaliteitsplannen die duidelijke kaders geven

voor de inrichting van Winterswijk, daar waar in het

verleden alleen de portemonnaie van enkele partijen leek

te tellen. 

Er zijn partijen die het liefst terug willen naar die tijden.

Zij vragen zich af waar de bouwkranen zijn gebleven ...

Feit is echter dat er nog nooit zoveel is gerealiseerd als in

de afgelopen bestuursperiode en dat er ook op dit moment

op tal van plekken in Winterswijk gebouwd mag en kan

worden. Zoals in de  Wierengastraat en in het gebied

achter het nieuwe gemeentekantoor. Het zijn echter de

ontwikkelende partijen zelf die op dit moment (nog)

afzien van bouw omdat er onvoldoende vraag is vanuit de

markt en/of omdat men zaken niet gefinancierd krijgt. 

Veel ellende voorkómen
Wat inderdaad wel is veranderd, is dat Winterswijk niet

nodeloos meer wordt volgebouwd. In dat kader konden

ongewenste ontwikkelingen nog net worden voorkómen

of ten goede gekeerd, zoals op de plek van de voormalige

Fiat-garage langs de Groenloseweg. Daar wilde men

maar liefst 7 woningen neerzetten, maar dat is door een

wethouder van Winterswijks Belang teruggebracht tot 3.

Een ander voorbeeld in dit kader is de nieuwbouw in de

Spoorstraat, op de plek waar voorheen een bank

gevestigd was. Daar is weliswaar een groot pand neer-

gezet waartoe Winterswijks Belang op die plek niet gauw

besloten zou hebben, maar door de vorm en kleurstelling

van het pand alsnog goed te laten afstemmen op de

directe omgeving, is toch nog een acceptabel geheel

ontstaan.

Nog een voorbeeld van hoe het ook kan, zijn de prachtig

gerestaureerde panden op de hoek van de Tuunterstraat en

de Gasthuisstraat. Wat Winterswijks Belang betreft heel

wat fraaier dan bijvoorbeeld de kolossale nieuwbouw op

de hoek van de Kottenseweg en de Karel Doormanstraat.

Dat laatste gebouw kon nog zo worden neergezet omdat

voor die plek door vorige colleges geen bestemmingsplan

was vastgesteld.

Beter gebruik van bestaande bedrijventerreinen
Ook op het gebied van bedrijventerreinen zijn de kaarten

door Winterswijks Belang anders komen te liggen. De

roep om aanleg van nieuwe bedrijventerreinen komt tot

nu toe vooral van partijen die betreffende gronden ooit

hebben gekocht om er door herontwikkeling geld aan te

verdienen, maar in  (aanzienlijk) mindere mate vanuit het

bedrijfsleven zelf. Sterker nog, uit berekeningen van de

Provincie blijkt dat alleen al de oost-Achterhoek bij onge-

wijzigd beleid binnen afzienbare tijd zou afstevenen op

een overschot aan bedrijventerreinen van maar liefst 250

hectare! Dan is het natuurlijk te gek voor woorden om

zomaar nog meer bedrijventerreinen aan te leggen, zeker

als dat ten koste gaat van ons prachtige buitengebied. 

Op voorstel van Winterswijks Belang is het Tuunterveld

dan ook al geschrapt van de lijst van toekomstige bedrij-

venterreinen en is de omvang van het nog aan te leggen

bedrijventerrein Arrisveld (op het voormalige terrein van

de Coberco) met de helft verkleind. In plaats daarvan wil

Winterswijks Belang een beter gebruik van al bestaande

bedrijventerreinen waaronder de regionale bedrijven-

terreinen De Laarberg en Gaxel (bij Vreden).

9. De meeste hoofdpijndossiers zijn 
opgelost of vlotgetrokken

Samen met betrokken partijen zijn de meeste ‘hoofdpijn-

dossiers’ opgelost of vlotgetrokken. Dit naar ieders tevre-

denheid. Die hoofdpijndossiers waren stuk voor stuk

erfenissen uit vroegere tijden en vaak door een steeds

verdere verharding van standpunten in een juridische

strijd beland.

Notaristuin en Bossesteeg
Sommige dossiers hadden daar tot voor kort nog steeds

last van, zoals de herontwikkeling van de Notaristuin en

de Bossesteeg, waar de verhoudingen tussen de gemeente

en tal van partijen in het verleden grondig werden

verziekt. Gelukkig zijn voor de Notaristuin en de Bosse-
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steeg onlangs mooie plannen ontwikkeld samen met de

eigenaren in kwestie, met dank vooral aan hun bereidheid

om met het huidige gemeentebestuur weer de dialoog aan

te gaan. 

DAV-terrein
Andere voorbeelden zijn het DAV-terrein langs de

Wooldseweg, de spoorzone en het weilandje tussen de

Kloetenseweg en de Beuzenes. Het DAV-terrein wordt nu

voorbereid tot werklandschap waarin bedrijvigheid volle-

dig in het landschap wordt geïntegreerd, terwijl er al

vergevorderde plannen waren om er ‘gewone’ industrie te

vestigen. Bovendien is hiermee een jarenlange juridische

strijd naar ieders tevredenheid opgelost.

Spoorzone
In de spoorzone, waar besloten is de nieuwe Driemark te

bouwen, is in de afgelopen bestuursperiode eindelijk een

doorbraak bereikt in de onderhandelingen met de NS,

waardoor de bouw van de nieuwe Driemark in een

stroomversnelling is gekomen. De Publiek Private

Samenwerking (PPS) bleek niet in staat dit project vlot te

trekken. Door irreële verwachtingen uit het verleden

blijkt de hele PPS een zinkend schip en heeft ze

inmiddels zelf besloten om zichzelf op te heffen.

Weilandje Kloetenseweg / Beuzenes
Het weilandje tussen de Kloetenseweg en de Beuzenes,

dat al volledig door woningbouw is ingesloten, werd ooit

voor een habbekrats verkocht aan een projectontwikke-

laar met het plan om het volledig vol te bouwen met

woningen. Mede dankzij Winterswijks Belang is deze

‘schoenlepelplanologie’ van de baan.

Qua ruimtelijke ordening wordt nu op basis van

toekomstvisie, structuurvisie en woonvisie bekeken wat

wenselijk is. Daardoor is sprake van integrale afstem-

ming. Bovendien is een supervisor aangesteld die een en

ander bewaakt. Aanvragers van bouwvergunningen

worden steeds vaker geholpen in plaats van alleen maar

(af) te keuren wat voorligt. Ook wordt nu veel beter

gewaakt over het dorpse karakter van Winterswijk,

zonder truttig te worden. De uitrookstrategieën zoals die

vroeger gebruikelijk waren, behoren voorgoed tot de

verleden tijd.

10. Winterswijks Belang heeft gezorgd
voor een andere cultuur 
in de ambtelijke organisatie

Winterswijks Belang heeft ook gezorgd voor een andere

cultuur in de ambtelijke organisatie. De soms onortho-

doxe benadering van Winterswijks Belang heeft zeker in

het begin van de samenwerking heel wat stof doen

opwaaien, maar gaandeweg is in het ambtelijk apparaat

meer begrip en waardering ontstaan voor de gedreven

manier waarop Winterswijks Belang bezig is met

Winterswijk. Dat heeft ertoe geleid dat ook binnen het

ambtelijk apparaat steeds ‘ondernemender’ wordt aange-

keken tegen de ‘BV Winterswijk’ en daarmee kritischer

wordt gekeken naar elkaars functioneren. Een ontwikke-

ling die Winterswijks Belang van harte toejuicht en ook

in de toekomst zal blijven stimuleren.

11. OZB-lasten in de afgelopen periode
zoveel mogelijk gelijkgehouden

Dankzij Winterswijks Belang zijn de OZB-lasten in de

afgelopen bestuursperiode zoveel mogelijk gelijkgehou-

den. Daarmee heeft Winterswijks Belang gevolg gegeven

aan de belofte om de burger zo lang en zoveel mogelijk te

blijven ontzien. Dat Winterswijk desondanks nog steeds

een verhoudingsgewijs hoge lastendruk heeft, komt

vooral door de rioollasten. Die zijn hoog omdat in het

verleden is gekozen voor een weliswaar goede, maar rela-

tief dure oplossing. Daar kunnen we helaas niets meer aan

veranderen.

In navolgende grafiek de ontwikkeling van de totale

OZB-opbrengst voor de gemeente sinds 2002. Op de

linkeras de totale OZB-opbrengst(en) in euro’s. In de

grafiek is duidelijk het verschil te zien tussen het OZB-

beleid van de vorige coalitie (de periode 2002-2005) en
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het OZB-beleid van de huidige coalitie (tot uitdrukking

komend in de periode 2007-2010). Het jaar 2006 (nog

begroot door de vorige coalitie) leverde weliswaar de

eerste trendbreuk op ten opzichte van de daaraan voor-

afgaande jaren, maar die was uitsluitend te danken

aan het wegvallen van het gebruikersdeel van de OZB.

Pas daarna is door de huidige coalitie gestuurd op het

gelijkhouden van de OZB-lasten voor de burger. 

Dat in de grafiek desondanks nog een lichte stijging is te

zien in de OZB-opbrengst(en) van 2006 naar 2010 (een

stijging van in totaal 6,6%) komt hoofdzakelijk (namelijk

voor 4%) door het zogeheten ‘areaal’ (het aantal zaken/

objecten waarover OZB wordt geheven, waarbij elke

dakkapel een uitbreiding is van het areaal) en voor de rest

(namelijk 2,6%) doordat de taxaties van WOZ-waarden

telkens achterlopen bij de begroting van OZB-opbreng-

sten, waardoor achteraf moet worden gecorrigeerd (zoals

in 2010, waar de lichte stijging een correctie is op te

weinig afgedragen OZB in 2008). Duidelijk is echter dat

de huidige coalitie z’n uiterste best doet om de OZB-

lasten gemiddeld genomen in ieder geval niet te laten

stijgen, daar waar in de periode 2002-2005 sprake was

van een stijging met maar liefst 24,8%.

12. Op tal van terreinen 
nieuwe initiatieven

Naast al het voorgaande heeft Winterswijks Belang ook

op tal van andere terreinen nieuwe initiatieven genomen,

voorstellen gedaan en steun gegeven aan gewenste

ontwikkelingen.

Zorg voor onze medeburgers
Goede zorg voor onze medeburgers staat ook bij Winters-

wijks Belang voorop. Niet voor niets heeft Winterswijks

Belang op dat vlak diverse initiatieven genomen en maat-

regelen voorgesteld die stuk voor stuk echt iets betekenen

voor onze medeburgers. Gratis zwemdiploma’s voor

kinderen uit armere gezinnen, muzieklessen op alle basis-

scholen zodat alle kinderen met muziek in aanraking

kunnen komen, gratis gebruik van gemeentelijke sportac-

commodaties door verenigingen in ruil voor lagere

contributies, het zijn allemaal initiatieven van Winters-

wijks Belang. 

In reactie op de dramatische bezuinigingen op de AWBZ

heeft Winterswijks Belang de gemeenteraad opgeroepen

hiertegen bezwaar te maken. Vervolgens heeft de fractie-

voorzitter van Winterswijks Belang namens de Winters-

wijkse gemeenteraad en in aanwezigheid van diverse

ministers deze motie onder de aandacht gebracht op het

landelijke congres van de Vereniging Nederlandse

Gemeenten. 

Winterswijks Belang is ook voorop gegaan in het protest

tegen de vanuit het Rijk opgelegde verplichting om uitge-

procedeerde asielzoekers op straat te zetten. Op initiatief

van Winterswijks Belang heeft Winterswijk zich aange-

sloten bij de LOGO-gemeenten, die vonden dat daarmee

een humanitaire grens overschreden werd. In dit geval

kiest Winterswijks Belang voor bestuurlijke ongehoor-

zaamheid en gaat voorop in het verzet.

Sport en sportaccommodaties
Op het gebied van sport en sportaccommodaties heeft

Winterswijks Belang na jarenlange stilstand en dus

achteruitgang baanbrekend werk verricht samen met de

sportverenigingen. Zo is een nieuw sportbeleid vastge-

steld dat unaniem door de gemeenteraad is omhelsd. Eén

van de kernpunten in het nieuwe sportbeleid is het kwali-

tatief verbeteren van sportaccommodaties op voorwaarde

dat verenigingen bereid zijn om sportaccommodaties

zoveel mogelijk met elkaar te delen. Een ander kernpunt

in het nieuwe sportbeleid is het gratis ter beschikking

stellen van de gemeentelijke sportaccommodaties aan

verenigingen, op voorwaarde dat zij hun contributies zo

laag mogelijk maken en houden. 

Het nieuwe sportbeleid heeft al veel zichtbare resultaten

opgeleverd. Zo is er een nieuw sportservicebureau dat op

tal van terreinen steun geeft aan verenigingen. Langs de

Misterweg is een nieuwe schaatsbaan aangelegd, in de

Huininkmaat wordt een nieuw budocentrum gebouwd,

langs de Steengroeveweg is de nieuwe manege al bijna

gereed, het Trias-complex is aangelegd en in gebruik

genomen en korfbalvereniging WIKO krijgt een nieuw

onderkomen bij hockeyvereniging Avanti waar voor

beide verenigingen nieuwe gemeenschappelijk te gebrui-

ken kleedkamers worden gebouwd en waar bovendien

een nieuw gemeenschappelijk te gebruiken kunstgrasveld

wordt aangelegd. In Meddo heeft Sportclub Meddo

nieuwe kleedkamers gekregen en een nieuw kunstgras-

veld, bij SKVW zijn de kleedkamers opgeknapt, bij

honk- en softbalvereniging Hickory is het veld verbeterd

en zijn nieuwe dug-outs geplaatst, de gymzaal van de

vrije school in de Rusthuisstraat is volledig gerenoveerd

en ook de inrichting van sportzaal De Hazelder is flink

aangepakt. 
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Intussen werkt de gemeente ook aan verwerving van

extra grond voor sportpark Jaspers, waarna ook de voet-

balverenigingen WVC en SKVW naar sportpark Jaspers

zullen verhuizen. Het huidige SKVW-terrein zal daarna

worden ingericht voor Hickory en atletiekvereniging

Archeus. Het feit dat de voetbalverenigingen WVC, VV

Winterswijk en SKVW onlangs officieel hebben

verklaard te willen gaan samenwerken op sportpark

Jaspers is zelfs een unieke prestatie te noemen waar

genoemde verenigingen en ook de gemeente met recht

trots op kunnen zijn.

Strijd tegen obesitas
Winterswijks Belang is ook voorop gegaan in de strijd

tegen obesitas, het toenemende aantal kinderen met over-

gewicht. Er is een Winterswijk-breed project opgestart

met betrokkenheid van TNO en de Universiteit Twente.

Vanwege vernieuwende elementen in dit project heeft het

inmiddels de status van landelijk voorhoedeproject gekre-

gen. Over een subsidie vanuit het Rijk wordt binnenkort

beslist.

Versterking kernwinkelgebied
Winterswijks Belang heeft voorgesteld om een fonds in te

stellen voor versterking van het kernwinkelgebied. Punt

is namelijk dat het kernwinkelgebied van groot belang is

voor de aantrekkelijkheid en de economie van Winters-

wijk, maar dat het langzaam maar zeker in kwaliteit

achteruit gaat. Zo is sprake van een toenemende leegstand

van winkels, alsook van een kwalitatieve verschraling

van het winkelaanbod. Ook de markt kan en mag van

Winterswijks Belang heel wat aantrekkelijker en daar-

naast dient het centrum een stuk groener te worden. 

Het fonds dat Winterswijks Belang heeft voorgesteld, zou

gebruikt kunnen worden voor allerlei ingrepen in het

kernwinkelgebied, maar ook om winkels die nu nog (net)

buiten het kernwinkelgebied liggen, over te halen om te

verhuizen naar leegstaande winkels in het kernwinkelge-

bied. Een grote meerderheid van de raad heeft z’n sympa-

thie uitgesproken voor zo’n fonds, maar heeft daar nog

geen geld voor beschikbaar gesteld en wil dat eerst een

plan wordt gemaakt samen met de bewoners en winke-

liers in het kernwinkelgebied. Winterswijks Belang zal

daarin het voortouw nemen.

Nieuw museaal concept
Een ander initiatief van Winterswijks Belang betreft het

nieuwe museale concept. Volgens Winterswijks Belang

heeft de opzet van het huidige museum Freriks z’n lang-

ste tijd gehad. Dat blijkt ook uit de bezoekersaantallen.

De consument van tegenwoordig is verwend en kritisch

en gaat alleen op pad voor echt spannende of vernieu-

wende dingen. Winterswijks Belang vindt dan ook dat er

een nieuw museaal concept moet komen met als belang-

rijkste pijlers het Mondriaanhuis aan de Zonnebrink, een

‘landschapsevolutiepark’ met een nieuw museum bij de

steengroeve plus een informatiecentrum over de textiel-

geschiedenis van Winterswijk in het nog te herbouwen

Bleekhuis.

Steengroevetheater
Winterswijks Belang is ook initiatiefnemer van het

‘Steengroevetheater’ dat in augustus 2010 een eerste pilot

zal beleven met de musical “Jesus Christ superstar”,

opgevoerd door het Winterswijks Muziek Theater. Stre-

ven is om in de Steengroeve een jaarlijks terugkerend

evenement te organiseren waar mensen van heinde en

verre op af komen. Inmiddels is het Steengroevetheater

uitgerold tot een breed Winterswijks initiatief, met steun

van velen.

Uiteraard realiseert Winterswijks Belang zich heel goed

dat plannen zoals hierboven genoemd veel geld kosten,

maar we moeten wel plannen blijven maken en ambities

blijven hebben. Als het de gemeente Borger lukt om maar

liefst 90% van het Hunebedmuseum gefinancierd te krij-

gen door derden, waarom dan Winterswijk niet? En

natuurlijk is een nieuw museaal concept geen doel op

zich, maar een middel om mensen en daarmee inkomsten

naar Winterswijk te blijven halen. Winterswijk moet

moeite doen en blijven doen om op de kaart te blijven

staan, om leefbaar te blijven, om de economie op gang te

houden. Daar is aanzienlijk meer voor nodig dan makke-

lijk achterover leunen en roepen dat deze plannen franje

en onzin zijn.

De grootste teleurstellingen 
voor WB tot nu toe

Natuurlijk heeft Winterswijks Belang ook teleurstellingen

te verwerken gehad. Dat kon ook niet uitblijven; geen

enkele partij kan alleen maar succesvol zijn. Al helemaal

niet als een partij niet de meerderheid heeft in de raad. Zo

was en is Winterswijks Belang samen met Progressief

Winterswijk tegen verdere bebouwing van de Scholten-

brug en dus tegen een muziekkoepel in de Scholtenbrug,

maar de andere partijen hadden/hebben samen nog steeds

de meerderheid en zijn voor.

Grootste teleurstelling voor heel veel Winterswijkers, is

zonder twijfel dat Winterswijks Belang de bouw van het

nieuwe gemeentekantoor niet meer heeft kunnen stoppen.

Ondanks verwoede pogingen van zowel Winterswijks

Belang als Progressief Winterswijk waren de PvdA, het

CDA en de VVD niet meer bereid om er over te praten.

Bovendien waren al zoveel contracten getekend en

toezeggingen gedaan dat de bouw alleen nog tegen zeer

hoge bedragen had kunnen worden afgekocht. Een bittere

pil, niet alleen voor Winterswijks Belang, maar zeker ook
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voor de 7.000 mensen die hun handtekening hadden gezet

onder een verzoek aan het toenmalige gemeentebestuur

om het gemeentelijk apparaat te huisvesten in het

prachtige Tricot-complex. Dat staat anno 2010 nog steeds

grotendeels leeg.

Een andere teleurstelling was de fraude die in 2009 werd

ontdekt. In totaal werd over een periode van meer dan 4

jaar maar liefst 2,7 miljoen euro ontvreemd, geld dat

toebehoorde aan de gemeente Winterswijk en ingezet had

kunnen worden voor tal van zaken. Winterswijks Belang

heeft zich die fraude zeer aangetrokken en uiteraard

maatregelen geëist om herhaling te voorkomen.

Ook teleurstellend waren de pogingen om de schuld van

de fraude volledig in de schoenen te schuiven van

Winterswijks Belang. En dan te bedenken dat de fraude al

2,5 jaar gaande was toen de huidige coalitie in juni 2006

begon …

Winterswijks Belang laat zich echter niet kisten door

teleurstellingen of van de wijs brengen door smerige stre-

ken. Voor Winterswijks Belang staat Winterswijk op 1 en

dat zal niet veranderen!

De visie van WB op Winterswijk

Winterswijk is een aantrekkelijk dorp met een leuk

centrum, goede voorzieningen en een prachtig buiten-

gebied. Het is goed toeven in Winterswijk en dat moet

vooral zo blijven. Maar het is niet vanzelfsprekend dat dat

zo blijft. Winterswijk vergrijst en de omvang van de

bevolking neemt af. De hoeveelheid jeugd loopt terug en

veel jongeren verlaten Winterswijk na hun middelbare

school, onder andere om elders verder te studeren.

Slechts enkelen van hen keren op latere leeftijd terug naar

hun ‘oude nest’. 

Winterswijk mag hoe dan ook geen uitgestorven platte-

landsdorp worden. Er moet levendigheid blijven en dus
zal Winterswijk actief moeten zorgen dat mensen graag

naar Winterswijk (blijven) komen, om er te wonen, te

werken en/of te recreëren. Winterswijk zal daarom

moeten blijven investeren in een goed woonklimaat, in

werkgelegenheid, in een gezonde agrarische sector en in

goede toeristische voorzieningen. Bovendien heeft

Winterswijk (net als andere gemeenten) te maken met een

steeds kritischer wordende consument die (mede door de

sterk toegenomen mobiliteit) uit een steeds ruimer assor-

timent van wonen, werken en recreëren kan kiezen. Het is

dus steeds minder vanzelfsprekend dat mensen kiezen

voor Winterswijk. Specifiek voor bedrijven geldt boven-

dien dat Winterswijk voor veel bedrijven geen gunstige

ligging heeft, waardoor Winterswijk voor veel bedrijven

geen voor-de-hand-liggende vestigingsplaats is.

Aan dat laatste kan Winterswijk uiteraard weinig ver-

anderen, want het ligt waar het ligt. Bovendien is

Winterswijk Nationaal Landschap en wordt de kern van

Winterswijk omsloten door een beschermd buitengebied,

waardoor er nauwelijks nog plek is voor nieuwe bedrij-
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venterreinen. Winterswijk zal het qua bedrijventerreinen

dan ook vooral moeten hebben van het opknappen en

efficiënter gebruiken van bestaande bedrijventerreinen in

combinatie met gebruik van bedrijventerreinen in omlig-

gende gemeenten. Daarmee sluit Winterswijk overigens

volledig aan op het beleid van de Provincie, die om uiter-

ste terughoudendheid heeft gevraagd met de aanleg van

nieuwe bedrijventerreinen. Zonder ingrepen op de

geplande toevoeging van nieuwe bedrijventerreinen zou

alleen al de oost-Achterhoek binnen afzienbare tijd af-

stevenen op een aanzienlijk overschot aan bedrijven-

terreinen.

Winterswijks Belang sluit zich dan ook graag aan bij de

terughoudendheid van de Provincie, temeer daar elk

nieuw bedrijventerrein ten koste gaat van ons prachtige

buitengebied. Op voorstel van Winterswijks Belang is het

Tuunterveld dan ook al geschrapt van de lijst met nog aan

te leggen bedrijventerreinen. Wel zijn contacten aange-

knoopt met de buurgemeenten Oost-Gelre en Berkelland

voor medegebruik van regionaal bedrijventerrein De

Laarberg en met buurgemeente Vreden voor medegebruik

van bedrijventerrein Gaxel.

Hiernaast wil Winterswijks Belang investeringen (blij-

ven) plegen die er voor (moeten) zorgen dat mensen

graag in Winterswijk (blijven/komen) wonen en re-

creëren. Ook voor het bedrijfsleven is dat van groot

belang. Wie met plezier in Winterswijk woont en

recreëert, zal er ook geld uitgeven en het liefst in Win-

terswijk of omgeving willen werken. Een aantrekkelijk

Winterswijk geeft in die zin dus een goede propositie in

de slag om de steeds schaarser wordende productiefactor

arbeid. Daarnaast brengt toerisme natuurlijk sowieso geld

in het laatje, op voorwaarde dat de toeristische sector bij

de tijd blijft en blijft investeren in kwaliteit. 

Bij dit alles is het van groot belang goed na te denken

over de vraag welke investeringen de meeste betekenis

hebben voor de aantrekkelijkheid van Winterswijk. Geld

kan immers maar 1 keer worden uitgegeven. Volgens

Winterswijks Belang gaat het dan om investeringen in

(kwaliteits)voorzieningen, in het verenigingsleven
(vanwege het samenbindende belang daarvan) en in de

jeugd. Een fijne jeugd in Winterswijk geeft immers de

grootste kans op terugkeer en op positieve reclame.

Voorzieningen als het streekziekenhuis maar ook de

schouwburg, de muziekschool en de bibliotheek zijn voor

de aantrekkelijkheid van Winterswijk van groot belang.

Dat geldt ook voor andere voorzieningen, zoals goede

onderwijshuisvesting, zorgvoorzieningen, sportaccom-

modaties en uitgaansgelegenheden. Maar ook andere

zaken als kunst en cultuur, evenementen, een aantrekke-

lijk centrum, voldoende gratis parkeerruimte(n) en een

goede infrastructuur en bereikbaarheid verhogen de

aantrekkelijkheid van Winterswijk. Op al die zaken moet

Winterswijk dus op z’n minst uiterst zuinig zijn. Dat was

voor Winterswijks Belang de reden om bij de begroting

2010 voor te stellen de voorgenomen bezuiniging op tal

van gesubsidieerde instellingen (waaronder de muziek-

school, de schouwburg en de bibliotheek) te schrappen en

in te ruilen voor een extra bezuiniging op het ambtelijk

apparaat. Ook dat WB- voorstel is unaniem door de

gemeenteraad overgenomen.

Uiteraard moet het prachtige buitengebied van Winters-

wijk zoveel mogelijk worden ontzien. Het is immers één

van de belangrijkste kapitaalfactoren van onze gemeente.

Winterswijks Belang vindt het evenwel van groot belang

dat de verdiencapaciteit van het buitengebied verder

wordt versterkt. Binnen het Nationaal Landschap moeten

de agrarische bedrijven zich op een verantwoorde wijze

kunnen blijven ontwikkelen, zonder extra belemmerin-

gen. Dat daarnaast het landschap voor al haar bewoners

een extra bron van inkomsten kan zijn, wordt georgani-

seerd via het door Winterswijks Belang voorgestelde

Landschapsfonds. Dit loopt vooruit op het aanstaande

Europese beleid waarbinnen productsubsidies plaats

maken voor landschapssubsidies. Hierdoor kunnen voor

alle partijen (bewoners, bedrijven, toeristen, de PAN en

natuurbeschermers) win-win-situaties ontstaan.

De Werkgroep Nationaal Landschap moet volgens Win-

terswijks Belang bij Rijk en Provincie blijven streven

naar gehoor voor de wens om maatwerk in en voor

Winterswijk mogelijk te maken. Net als met haar advies
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“Grond voor Verandering”  kunnen meerdere knelpunten

worden aangekaart. Door bijvoorbeeld de eis van 70%

grasland-bezit ter discussie te stellen binnen de deroga-

tieregeling, kan granenteelt veel beter gestimuleerd

worden.

Winterswijks Belang geeft prioriteit aan een vitale land-
bouwsector boven de ontwikkeling van nieuwe natuur.
Wij geloven eerder in het versterken en goed onderhou-
den van bestaande natuur dan in het uitbreiden met
nieuwe.

Met dit alles heeft Winterswijk natuurlijk al heel wat in

handen, maar “goed” is tegenwoordig al gauw niet meer

goed genoeg. Bovendien maakt Winterswijk nog te

weinig gebruik van een paar ijzersterke troeven. Eén

daarvan is Piet Mondriaan, die een belangrijk deel van

zijn leven in Winterswijk heeft gewoond. Een schilder

van (inmiddels) internationale allure, waar veel liefheb-

bers op af komen van heinde en verre. Winterswijks

Belang vindt dat Winterswijk dan ook meer moet doen

met het thema Piet Mondriaan. Niet als doel op zichzelf,

maar als middel om inkomsten naar Winterswijk te halen.

Een andere, ijzersterke troef is de Steengroeve. In heel

Nederland zijn er maar 3 groeves, maar de andere 2

hebben niet de kwaliteiten en prachtige ligging van de

steengroeve in Winterswijk. Daar moet en kan Winters-

wijk echt iets mee. En als we dan ook nog een uniek

nieuw recreatiepark van ongekend hoogwaardige

kwaliteit weten te creëren aan de noordkant van het

Hilgelo, heeft Winterswijk echt alles in handen voor een

geweldige aantrekkingskracht ook op nieuwe doel-

groepen. Dat is goed voor de economie van Winterswijk.

De crisis en de financiën van 
de gemeente Winterswijk

Uiteraard heeft alles z’n prijs en zal ook de gemeente

Winterswijk goed moeten blijven nadenken over de

besteding van geld. Dat geldt al helemaal in de huidige

periode, waarin de economische crisis nog steeds een

duidelijke invloed heeft. Winterswijk zal goed op z’n

centen moeten letten, maar toch ook plannen moeten blij-

ven maken en ambities blijven hebben. Winterswijk heeft

in het verleden te vaak kansen gemist omdat er geen plan-

nen waren, nog niet klaar waren of te laat werden inge-

diend. Dat mag niet meer gebeuren en dus moeten we

plannen blijven maken, ambities blijven hebben en vooral

blijven investeren in de verdiencapaciteit van Winters-

wijk. Dat laatste betekent vooral geld (blijven) steken in

zaken die zichzelf meer dan terugverdienen.

Bij dit alles blijven de financiën van de gemeente

Winterswijk en de lastendruk voor de burgers natuurlijk

belangrijke aandachtspunten. Winterswijks Belang blijft

zich hoe dan ook sterk maken voor een zo laag mogelijke

lastendruk voor de eigen inwoners. Wel vindt Winters-

wijks Belang het acceptabel dat van toeristen een bijdrage

wordt gevraagd voor de instandhouding en versterking

van de toeristische infrastructuur. Winterswijks Belang is

dan ook akkoord gegaan met een verhoging van de

toeristenbelasting omdat deze verhoudingsgewijs nog

steeds laag is (vergeleken bij de toeristenbelasting in

andere delen van het land) en omdat Winterswijks Belang

ervan overtuigd is dat de toeristen ook dan wel blijven

komen omdat Winterswijk nog steeds meer dan genoeg te

bieden heeft.

Wat de financiën van de gemeente betreft is Winterswijks

Belang uiteraard voorstander van “verstandig beleid”.

Punt is echter dat op de vraag wat “verstandig beleid” is,

geen eenduidig antwoord gegeven kan worden. Zo

vinden sommigen dat in tijden van crisis moet worden

bezuinigd, terwijl bezuinigingen volgens anderen de

crisis juist verergeren. De financiële positie van de

gemeente Winterswijk is dan ook altijd en per definitie

het resultaat van politieke keuzes. Soms zijn die keuzes al

in een ver verleden gemaakt. 

Opmerkelijk in dit kader is hoe vergeetachtig sommige

partijen zijn. In de navolgende grafieken wordt zowel

voor het vreemd vermogen (de leningen) als voor het

eigen vermogen (het verschil tussen schulden en bezittin-

gen) als voor de solvabiliteit (het eigen vermogen als

percentage van het totale vermogen) het verschil getoond

tussen:

1. de situatie die we zouden hebben gehad als door de

vorige coalitie niet was gekozen voor een nieuw

gemeentekantoor, een nieuwe Driemark, een nieuwe

brede school in Winterswijk-oost en een duur water-

plan (deze situatie is in de grafieken steeds in groene

balken aangegeven);

2. de situatie die we echter hebben omdat de vorige

coalitie die keuzes wel heeft gemaakt (deze feitelijke

situatie is in de grafieken steeds in rode balken aan-

gegeven).
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Grafiek 1: De ontwikkeling van de leningenportefeuille (ook

wel vreemd vermogen) exclusief en inclusief nieuw gemeen-

tekantoor, een nieuwe Driemark, een nieuwe brede school in

Winterswijk-oost en een duur waterplan. Op de linkeras de

bedragen in miljoen(en) euro’s.

Grafiek 2: De ontwikkeling van het eigen vermogen exclu-
sief en inclusief het nieuwe gemeentekantoor, een nieuwe

Driemark, een nieuwe brede school in Winterswijk-oost en

een duur waterplan. Op de linkeras de bedragen in

miljoen(en) euro’s.

Grafiek 3: De ontwikkeling van de solvabiliteit (= het eigen

vermogen als percentage van het totaal vermogen) exclusief
en inclusief het nieuwe gemeentekantoor, een nieuwe Drie-

mark, een nieuwe brede school in Winterswijk-oost en een

duur waterplan. Op de linkeras het solvabiliteitspercentage.

Enkele conclusies uit deze grafieken: Als de vorige coali-

tie niet zou hebben gekozen voor een nieuw gemeente-

kantoor, een nieuwe Driemark, een nieuwe brede school

voor Winterswijk-oost en een duur waterplan, dan:

1. zou de leningenportefeuille in 2013 (de eindhorizon

van de laatste begroting van de huidige coalitie) op

hetzelfde niveau zitten als in 2003 (zie grafiek 1);

2. zou het eigen vermogen in de komende jaren tot histo-

rische recordhoogte zijn gestegen (zie grafiek 2);

3. zou de solvabiliteit de komende jaren ook flink zijn

toegenomen (zie grafiek 3).

De huidige financiële situatie van de gemeente Winters-
wijk is dus vooral een gevolg van besluiten door de
vorige coalitie genomen. Niet dat al deze besluiten
verkeerd waren, maar feit is dat juist de keuze voor een
nieuw gemeentekantoor, een nieuwe Driemark, een
nieuwe brede school voor Winterswijk-oost en een duur
waterplan hebben geleid tot de financiële situatie
waarin de gemeente Winterswijk anno 2010 verkeert.
Of die financiële situatie ook echt problematisch is of
wordt, hangt hoofdzakelijk af van Den Haag.

Toen deze ontnuchterende cijfers in de gemeenteraad

werden gepresenteerd bij de behandeling van de begro-

ting 2010 en de meerjarencijfers 2011-2013, was de enige

tegenwerping van betreffende partijen dat de huidige

coalitie voor de nieuwe Driemark en de nieuwe brede

school Winterswijk-oost wel veel meer geld uittrekt dan

destijds door betreffende partijen zelf geraamd. 

Dat is juist, want de huidige coalitiepartijen willen niet

dezelfde ‘vergissing’ begaan als de vorige coalitie door de

kosten van projecten bewust of onbewust (te) laag in te

schatten. Zoals bij het nieuwe gemeentekantoor is

gebeurd, waar de belofte altijd was dat het beslist niet

meer zou gaan kosten dan 11,5 miljoen euro. De teller

staat echter al op ruim 13,5 miljoen euro en in dat bedrag

zijn alle ambtelijke kosten (bewust of onbewust) nog niet

eens meegenomen, wat wel gebeurt voor alle andere

projecten.

Er is echter nóg een reden voor het feit dat de huidige

coalitie inderdaad hogere bedragen reserveert voor

scholenbouw dan de vorige coalitie, en die reden is dat

men tegenwoordig al bij het ontwerpen van gebouwen

rekening houdt met exploitatiekosten en dergelijke (voor

onderhoud, schoonmaak, verwarmen, koelen etcetera).

Door wat meer te investeren in bijvoorbeeld duur-

zame(re) materialen, goede isolatie en een goede klimaat-

beheersing kan in de toekomst veel geld worden bespaard

op de exploitatie van betreffende gebouwen. Een keus die

zich dus vertaalt in wat hogere investeringskosten, maar

zich terugbetaalt in de exploitatie. Ook vandaar de wat

hogere bedragen voor de geplande scholenbouw. Zo

kunnen exploitatietegenvallers zoals nu bij het nieuwe

gemeentekantoor (van maar liefst 250.000 euro jaarlijks

extra) worden voorkomen.
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De belangrijkste speerpunten 
van WB voor de komende 4 jaar

De belangrijkste speerpunten van Winterswijks Belang

voor de komende 4 jaar liggen in het verlengde van de

visie van Winterswijks Belang op de toekomst van

Winterswijk en zijn grotendeels voortgekomen uit de

supermarktacties van Winterswijks Belang en de gesprek-

ken die in de afgelopen periode met ondernemers en

andere partijen zijn gevoerd. We willen afmaken wat we

zijn gestart, we willen oogsten wat we samen met ande-

ren hebben gezaaid, we willen vasthouden wat we hebben

bereikt, we komen met nieuwe voorstellen en initiatieven
als dat nodig is en we blijven luisteren naar wat er leeft en

speelt.

Onze speerpunten voor de komende 4 jaar zijn als volgt:

1. Door met onze projecten en initiatieven

In de eerste plaats willen we natuurlijk door met de

projecten en initiatieven die we in de afgelopen periode

zijn gestart. Dat betekent:

• door met de aanpak van veel voorkomende problemen

en aandachtspunten in wijken, zoals vervuiling, ver-

loedering, parkeerproblematiek, vereenzaming e.d.;

• door met de renovatie van de Pelkwijk en Alma;

• door met steun aan mensen die het moeilijk hebben

(zowel materieel als immaterieel/sociaal);

• door met het ruimste minimabeleid sinds jaren en met

zorgen voor een betere benutting van het minimabeleid

voor mensen die het echt nodig hebben; 

maar ook:

• door met de verbouw van Eucalypta tot nieuw jongeren-

centrum;

• door met de restauratie van het strandbadcomplex en

openen in 2010

• door met het BOS-project (restauratie Olliemölle,

herbouw Bleekhuis etcetera);

• door met de nieuwbouw van scholen Driemark,

Winterswijk-oost en liefst ook Pronsweg (Jozefschool,

Stegeman en Schaersvoorde);

• door met het maken van plannen voor een nieuw muse-

aal concept (Mondriaanhuis, landschapsevolutiepark bij

de steengroeve, textielgeschiedenis in Bleekhuis);

• door met het versterken van het kernwinkelgebied;

• door met de aanpak van de Notaristuin en de Bossesteeg

(inclusief restauratie nr. 4);

• door met de aanpak van het Spekende en de Meddose-

straat;

• door met het nieuwe sport- en sportaccommodatiebeleid

(m.n. herinrichting en uitbreiding sportpark Jaspers);

• door met de bestrijding van overgewicht bij kinderen

(waarvoor in de komende jaren een heel programma zal

worden uitgerold);

• door met het organiseren of steunen van leuke evene-

menten (disco’s voor de jeugd in de schouwburg, open-

luchttheater, steengroevetheater, Achterhoek Spektakel-

toer etcetera);

• door met het vieren van Volksfeest in het centrum;

• door met het bestrijden van overbodige regelgeving,

zoals het afschaffen van de vergunningplicht voor paas-

vuren in deze periode.

Zie ook onze daden tot nu toe, met nog tal van andere

projecten en initiatieven die we graag willen afronden

c.q. voortzetten.

2. Vasthouden wat we hebben bereikt

In de tweede plaats willen we natuurlijk vasthouden wat

we hebben bereikt. Dat betekent vooral:

• vasthouden en waar nodig nog verder versterken van de

gemeentelijke regie, met name wat betreft de inrichting

van Winterswijk;

• nog verder versterken van de zorg voor ons prachtige

buitengebied, waarbij Winterswijks Belang prioriteit

geeft aan een vitale landbouwsector boven de ontwik-

keling van nieuwe natuur;

• vasthouden aan terughoudendheid bij de aanleg van

nieuwe bedrijventerreinen en voorrang blijven geven

aan revitalisering en efficiënter gebruik van bestaande

bedrijventerreinen in combinatie met een goed gebruik

van regionale bedrijventerreinen;

• etcetera.
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3. Nieuwe voorstellen en initiatieven

Winterswijks Belang gaat zich ook hard maken voor de

volgende zaken:

A. Innovatief Euregionaal bedrijventerrein 

Gaxel en participatie in De Laarberg

Winterswijks Belang wil een innovatief Euregionaal

bedrijventerrein met het thema duurzame energie starten

tegen het Duitse Gaxel in Vreden aan. Hier kunnen wind-

molens, biogas- en biomassacentrales een plaats krijgen.

Het terrein dient zo spoedig mogelijk verworven te

worden, waarna het direct landschappelijk correct kan

worden ingepast. Winterswijks Belang wil dat Winters-

wijk een voorbeeld en trendsetter op het thema duurzame

energie gaat worden in de regio.

Hiernaast wil Winterswijks Belang dat Winterswijk gaat

participeren in de exploitatie van regionaal bedrijven-

terrein De Laarberg, zodat ook daar in de onmiddellijke

nabijheid van Winterswijk nieuwe bedrijvigheid kan

worden gevestigd.

B. Maatwerk en steun voor het buitengebied / 
Nationaal Landschap

Het buitengebied van Winterswijk is een bijzonder

belangrijke economische motor. Winterswijks Belang is

trots op ons prachtige landschap en wil liefst iedereen

betrekken bij dat landschap en de instandhouding ervan.

Vooral de agrarische ondernemers vervullen daarin een

essentiële functie. Dankzij hun vakmanschap hebben zij

weten te overleven en het landschap van Winterswijk

prachtig in stand weten te houden. Ook naar de toekomst

toe blijven deze mensen van essentieel 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

Landschap. Ook kan het niet zo zijn dat zij belemmerin-

gen 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 Natio-

naal Landschap  als in de provincie en bij het Rijk. 

Winterswijks Belang streeft via een open dialoog met alle

partijen (lokaal, regionaal, provinciaal en nationaal) naar

erkenning van de uitzonderlijke eigenschappen van ons

landschap. Juist daardoor moet ook in regelgeving maat-

werk mogelijk zijn. Van groot belang hierbij is om steeds

één gezamenlijk Winterswijks geluid naar buiten te

brengen, want dat is de enige kans om elders gehoord te

worden.
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De Werkgroep Nationaal Landschap Winterswijk heeft

inmiddels de nota “Grond voor Verandering” vastgesteld

en naar de provinciale en landelijke politiek gestuurd,

waardoor het mogelijk moet worden dat bedrijven

kunnen uitbreiden met gebruik van technische maatrege-

len, waardoor de natuur/omgeving minder belast gaat

worden. Dit geeft die bedrijven daardoor meer kansen. 

Nieuwe landgoederen
Wat Winterswijks Belang betreft kunnen nieuwe land-

goederen alleen nog gerealiseerd worden in het gebied

van landgoed Mentink tot aan de Bekendelle. In dat

gebied kunnen nieuwe landgoederen invulling geven aan

de robuuste ecologische verbindingszone tussen het

Korenburgerveen en het Wooldseveen. Nieuwe land-

goederen dienen minimaal 10 hectare groot te zijn en

publiek toegankelijk. Per landgoed is één wooneenheid

toegestaan.

Horeca en recreatie in het buitengebied
Winterswijks Belang is er vóór dat zoveel mogelijk

mensen kunnen genieten van en in ons prachtige buiten-

gebied en dat ook mogelijkheden worden gecreëerd om in

het buitengebied te recreëren, te overnachten en er een

hapje of drankje te kunnen nuttigen. Winterswijks Belang

wil echter niet dat dit ten koste gaat van datzelfde buiten-

gebied. Dat vereist een verstandig beleid, waarbij goed

wordt gekeken naar de noodzaak of toegevoegde waarde

van activiteiten, de spreiding van activiteiten (zoals een

goede spreiding van horeca over het totale buitengebied)

en de landschappelijke inpassing daarvan.

Dit betekent niet dat er niks meer kan of mag. Integendeel

zelfs, Winterswijks Belang is een groot voorstander van

het opwaarderen van tal van voorzieningen (met name

campings). Het idee voor “Steengoed”, een speelplek

annex horecavoorziening vlakbij de steengroeve waar

kinderen weer naar hartenlust kunnen hakken en zoeken

naar pyriet, komt zelfs van Winterswijks Belang. Ook de

horecavergunning op die plek is van harte gegund omdat

in de directe omgeving nog geen horeca gevestigd was.

Een uitstekende aanvulling dus voor ons buitengebied en

voor Winterswijk in het algemeen. Ook is Winterswijks

Belang blij met andere initiatieven in het buitengebied,

waaronder het nieuwe speelparadijs bij de Sevinkmölle,

nieuwe bed-and-breakfast-mogelijkheden op tal van plek-

ken en het nieuwe recreatiepark aan de noordzijde van het

Hilgelo.

Met de realisatie van maximaal 110 eenheden aan de

noordzijde van het Hilgelo in het kwalitatief hoogste

segment van de markt is naar het oordeel van Winters-

wijks Belang geen verdere uitbreiding van het aantal

recreatiewoningen in Winterswijk meer gewenst. De

recreatiewoningen die aan de noordzijde van het Hilgelo

komen, zijn wat Winterswijks Belang betreft de laatste

uitzondering, maar wel een zeer welkome omdat deze

woningen nieuwe doelgroepen naar Winterswijk zullen

halen en dat is goed voor de Winterswijkse economie.

Bovendien zal de marketing rondom dit nieuwe park

dusdanig krachtig zijn dat Winterswijk met dit nieuwe

park maar ook met de unieke omgeving van Winterswijk

prominent onder de aandacht wordt gebracht. En ook dat

is goed voor Winterswijk.

Permanente bewoning van recreatiewoningen
Met uitzondering van het beoogde recreatiepark aan de

noordzijde van het Hilgelo wil Winterswijks Belang geen

verdere verstening van het buitengebied. Om te voor-

kómen dat telkens recreatiewoningen moeten worden

bijgebouwd, is Winterswijks Belang dan ook tegen

permanente bewoning van recreatiewoningen. Uiteraard

respecteert Winterswijks Belang reeds verworven rech-

ten, maar alle andere situaties moeten worden aangepakt.

Fiets-, wandel- en ruiterpaden
Het fiets-, wandel- en ruiterpaden netwerk wordt verder

versterkt en goed onderhouden. Uitbreiding van de 

fiets-, wandel- en ruiterpaden kan wat Winterswijks

Belang betreft rekenen op een bijdrage uit het Land-

schapsfonds.

C. Aanpak braakliggende / 
verloederde plekken

Het is Winterswijks Belang nog steeds een doorn in het

oog dat het verloederde monument in de Bossesteeg

alsook de panden in het achterste deel van de Meddose-

straat (aan de kant van de Scholtenbrug) nog steeds niet

zijn opgeknapt. Qua Bossesteeg zijn we gelukkig wel

weer in goed overleg met de eigenaar van dat pand en

kort geleden is in ieder geval een eerste verbetering

aangebracht. Ook zijn inmiddels plannen gepresenteerd

voor de aanpak van de Bossesteeg in combinatie met de

Notaristuin. Er zit dus wel degelijk schot in het dossier

Bossesteeg, maar het heeft veel moeite gekost om dat zo

te krijgen. Winterswijks Belang is in ieder geval blij dat

die verhoudingen weer sterk zijn verbeterd, waardoor nu

in ieder geval weer constructief met elkaar wordt gekeken

naar oplossingen.

Een ander probleemgebied is het achterste gedeelte van

de Meddosestraat. Weliswaar zijn de plannen voor het

opknappen van dit centrumdeel in een vergevorderd

stadium, maar ook dit dossier vergt veel geduld. Wel

heeft Winterswijks Belang direct in het begin van de

afgelopen bestuursperiode met een conserverend bestem-

mingsplan voorkómen dat de karakteristieke bebouwing

in kwestie zou verdwijnen in ruil voor massale bebou-

wing aan de kant van de Scholtenbrug. Die massale

bebouwing is van de baan, maar het heeft wel veel tijd
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gekost om de eigenaren van de panden in kwestie te inte-

resseren voor een alternatief.

Hoopgevend is ook de zichtbare beweging in het dossier

‘Villa Tricot Jan’, de voormalige directeurswoning aan de

Peperbus. Daar is nu een mooi plan voor ingediend dat

hopelijk binnenkort wordt uitgevoerd. Ook andere plek-

ken in Winterswijk moeten gauw worden aangepakt, zoals

het gedeeltelijk afgebrande pand op de hoek Plataanlaan-

Vredenseweg. Gelukkig is inmiddels de afspraak gemaakt

dat het al jaren leegstaande en dichtgetimmerde pand

‘Deanmoor’ bij de spoorwegovergang in de Misterstraat

binnenkort wordt gesloopt. Winterswijks Belang wil de

naast dat pand gelegen parkeerplaats niet bebouwen, maar

groen laten. En wat het voormalige Siloterrein betreft wil

Winterswijks Belang er een gazon aanleggen en bomen

poten zolang er geen concrete plannen zijn voor dit

gebied. Winterswijks Belang vindt het maatschappelijk

niet acceptabel om een terrein in de kern jarenlang zo

braak te laten liggen.

D. Versterken en verfraaien van 

het kernwinkelgebied

Het centrum van Winterswijk heeft een belangrijke regio-

nale functie en is één van de motoren van de Winters-

wijkse economie. Er liggen echter vele bedreigingen voor

deze functie(s) op de loer, zoals leegstand en verpaupe-

ring. Daarom heeft Winterswijks Belang bij de behande-

ling van de begroting 2010 een voorstel ingediend om een

fonds te creëren voor de versterking en verfraaiing van het

kernwinkelgebied. WB wil in dat fonds een startkapitaal

van 1 miljoen euro storten. Ook heeft Winterswijks

Belang voorgesteld om samen met de winkeliers(vereni-

ging) een nieuwe nota voor het kernwinkelgebied te

maken die als basis kan dienen voor de aanwending van

genoemd fonds. De raad is vooralsnog echter alleen

akkoord gegaan met het maken van een nieuwe nota voor

het kernwinkelgebied. Winterswijks Belang blijft zich

echter sterk maken voor genoemd fonds. Ook is Winters-

wijks Belang van mening dat de subsidie(regeling) voor

gevelverbetering in het centrum moet worden gehand-

haafd en actiever onder de aandacht moet worden

gebracht. De regeling heeft op een aantal plekken in het

centrum van Winterswijk al tot aanzienlijk fraaiere gevels

geleid.

Winterswijks Belang is ook voorstander van herinrichting

van het marktplein van Winterswijk, met als doel de

markt mooier te maken maar vooral ook beter bruikbaar

te maken voor meerdere doeleinden. Uiteraard moet in de

eerste plaats onze reguliere warenmarkt op woensdag en

zaterdag goed worden bediend. Daarnaast echter moet het

marktplein ook gezelliger worden en gemakkelijker

gebruikt kunnen worden voor tal van andere activiteiten,

zoals het volksfeest en de ijsbaan in de winter.

E. Aanpak kwalitatief ‘mindere’ wijken

De kwalitatief ‘mindere’ wijken van Winterswijk zullen

met voorrang worden aangepakt in samenwerking met het

wijkwerk en woningbouwvereniging De Woonplaats.

Hierbij moeten niet alleen de huizen worden verbeterd,

maar moet ook de wijk zelf (groen, openbare verlichting

en speelplaatsen) aan de huidige tijd worden aangepast.

Hiernaast moet het sociale buurtleven worden gestimu-

leerd en gefaciliteerd. In dit kader kan ook worden

gedacht aan het benoemen van een ‘wijkoudste’ die

nieuwe bewoners welkom heet en bezoekt, maar ook de

buurtgewoonten en -regels met ze bespreekt (maximum

snelheid, parkeren, hondenpoep, buurtleven e.d.). Dit

heeft in andere steden en dorpen erg goed gewerkt.

Toenemende sociale problematiek
De aanpak van wijken is hoe dan ook maatwerk. Zo is de

problematiek in de Scholtenenk weer van een andere aard

en orde dan in de Alma. Wel constateert het wijkwerk dat

de problematiek in het algemeen steeds nadrukkelijker

verschuift van fysiek (de inrichting van de omgeving e.d.)

naar sociaal (het samenleven zelf, alsook het leven ‘achter

de voordeur’). Winterswijks Belang wil hierbij speciale

aandacht voor het groeiende probleem van eenzaamheid

onder ouderen. Zo stelt Winterswijks Belang voor de

middelbare scholieren maatschappelijke stages te laten

lopen, gericht op het doorbreken van deze zorgwekkende

ontwikkeling. Vraag daarbij is hoe we bruggen kunnen

slaan tussen gezamenlijke interesses en hoe we kunnen

bewerkstelligen c.q. bevorderen dat men blijvende inte-

resse in elkaar houdt. Winterswijks Belang zal na de

verkiezingen het voortouw nemen in de organisatie van

een rondetafelgesprek over het thema eenzaamheid bij

ouderen.

Aanpak fysieke leefomgeving
Wat betreft de fysieke leefomgeving in diverse wijken

speelt met name ruimtegebrek een steeds grotere rol. Veel

wijken staan overvol met auto’s en zijn daar niet op inge-

richt. Dat gaat ten koste van het leefklimaat in het alge-

meen en van speelruimte voor kinderen in het bijzonder.

Winterswijks Belang is dan ook groot voorstander van het

creëren van ruimte in wijken door desnoods woonblokken

vrij te maken en te slopen. Uiteraard moet voor betref-

fende bewoners dan eerst een acceptabel alternatief

worden gezorgd, maar dat spreekt voor zich. Probleem is

wel dat woningcorporatie De Woonplaats heel veel bezit

heeft in allerlei wijken, maar al jaren bezig is om bezit te

verkopen zonder daarbij rekening te houden met de

consequenties die dat heeft voor de kwaliteit van betref-

fende wijken in het algemeen en de grip op ontwikkelin-

gen in die wijken in het bijzonder. Zo heeft ‘versnipperde’

verkoop van huizen enerzijds tot gevolg dat de hoeveel-

heid huurwoningen afneemt, maar bovendien dat in
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wijken een mengelmoes ontstaat van particulier en niet-

particulier bezit. Dat laatste zie je niet alleen terug in het

(daardoor sterk verrommelende) straatbeeld (met alle

gevolgen van dien voor de waarde van huizen in betref-

fende wijken), maar heeft ook tot gevolg dat ook De

Woonplaats (net als de gemeente) steeds minder invloed

heeft op met name de ruimtelijke en visuele ontwikkeling

van betreffende wijken. Winterswijks Belang vindt dat

een verkeerde ontwikkeling en zal daar met De Woon-

plaats over in gesprek gaan.

F. Verbetering diverse verkeerssituaties

Op tal van plekken in Winterswijk zijn verkeerssituaties

nog te verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan de verkeers-

afwikkeling rondom het Beatrixpark, waar het streek-

ziekenhuis maar 1 uitvalsweg heeft op een toch al drukke

rondweg, met alle opstoppingen en risico’s van dien. Ook

de overgang bij café Schreurs in Kotten moet gauw veili-

ger worden en zal in 2010 moeten worden aangepakt. Een

ander punt in dit kader is de verkeersafwikkeling op de

aansluiting tussen het Weurden en de Dingstraat. Zodra de

Dingstraat over het spoor kan worden doorgetrokken naar

de Parallelweg, zal het verkeer vooral vanuit Duitsland

via die route het centrum van Winterswijk worden in- en

uitgeleid.

Het zijn maar enkele voorbeelden van plekken die

Winterswijks Belang graag zo gauw mogelijk aangepakt

ziet. Zo wil Winterswijks Belang in samenspraak met

buurtverenigingen en belangengroepen ook buurt-

suggesties oppakken voor een (verkeers-)veilige buurt en

veilig spelende kinderen. Zoals verkeersmaatregelen

rondom scholen zodanig dat met name in de piekuren een

veilige verkeersafwikkeling plaatsvindt.

Wel wil Winterswijks Belang bij dit alles meer aandacht

voor een goede planning en onderlinge afstemming van

ingrepen in de infrastructuur van Winterswijk, want in de

afgelopen periode zijn veel klachten binnengekomen over

de (tijdelijke) onbereikbaarheid van bepaalde delen van

Winterswijk door teveel gelijktijdige infrastructurele

werkzaamheden.

G. Voorzieningen

Goede voorzieningen zijn voor de aantrekkelijkheid en

leefbaarheid van Winterswijk van groot belang en dus ook

voor de economie van Winterswijk. Daarom heeft

Winterswijks Belang bij de behandeling van de begroting

2010 voorgesteld om de voorgenomen bezuiniging op

diverse gesubsidieerde instellingen (waaronder de biblio-

theek, de schouwburg en de muziekschool) te schrappen

en in plaats daarvan een extra taakstelling op te leggen

aan het ambtelijk apparaat. Dat voorstel is unaniem door

de raad aangenomen.

Winterswijks Belang blijft belang hechten aan goede

voorzieningen. Vandaar de steun voor de lening aan

19WB-verkiezingsprogramma 2010



schouwburg De Storm, waarbij de wethouder van

Winterswijks Belang ‘in ruil’ heeft geregeld dat voor de

jeugd per voorjaar 2010 disco-avonden worden georgani-

seerd in De Storm.

Hiernaast zal in de komende periode de verbouw van

Eucalypta tot nieuw jongerencentrum worden afgerond.

Wat Winterswijks Belang betreft is het overigens vooral

niet de bedoeling dat Eucalypta het zoveelste poppodium

wordt, want daar hebben we er in Winterswijk al vol-

doende van (schouwburg, Harmonie, etcetera). Eucalypta

moet voor de jeugd van Winterswijk vooral een leuke

lekkere hangplek worden, waar jongeren elkaar kunnen

ontmoeten, lekker buiten op een terras kunnen zitten om

samen wat te drinken, binnen te kunnen gamen, TV te

kijken, etcetera. Allerbelangrijkst is nu te stoppen met

vergaderen en te gaan bouwen. Winterswijks Belang zal

daar bovenop blijven zitten. 

Ook op het gebied van sport en sportaccommodaties

wordt onder aanvoering van Winterswijks Belang fors

geïnvesteerd en dat zal in de komende periode zo blijven.

Eén van de speerpunten voor Winterswijks Belang is

de uitbreiding en herinrichting van sportpark Jaspers,

waar in goed overleg met voetbalverenigingen WVC,

vv Winterswijk en SKVW wordt gewerkt aan een prachtig

complex. In het kielzog van deze ontwikkeling zal op

het huidige SKVW-terrein een nieuw onderkomen

voor honk- en softbalvereniging Hickory en voor atletiek-

vereniging Archeus worden aangelegd.

H. Sociaal beleid

Winterswijk heeft mede dankzij Winterswijks Belang het

meest sociale minimabeleid sinds jaren. Als het aan

Winterswijks Belang ligt, blijft dat zo. Onderlinge solida-

riteit en goede zorg voor onze medeburgers zijn wat

Winterswijks Belang betreft namelijk vanzelfsprekend en

vormen de basis voor een sociale samenleving. Partijen

die opkomen voor de ‘zwakkeren en minder bedeelden’

van onze samenleving, zoals het Leger des Heils, kunnen

blijven rekenen op de sympathie en steun van Winters-

wijks Belang. Dat geldt ook voor voorzieningen zoals de

voedselbank.

Minima
Winterswijks Belang zal zich blijven inzetten voor

mensen met een laag inkomen. Niet met mooie beloften,

maar met concrete daden, net zoals in de afgelopen peri-

ode. Gratis ABC-zwemdiploma, muzieklessen voor alle

kinderen op de basisschool, zo laag mogelijke contribu-

ties van sportverenigingen, het zijn stuk voor stuk initia-

tieven van Winterswijks Belang. Niet praten, of landelijk

papegaaien, maar doen. Winterswijks Belang maakt er

concreet werk van. Daar hebben mensen met een laag

inkomen veel meer aan.

20 WB-verkiezingsprogramma 2010



Welzijn
De Stichting Welzijn Winterswijk moet ook in de

toekomst nieuwe functies voor nieuwe doelgroepen

kunnen blijven ontwikkelen. Een mooi voorbeeld van

zo’n nieuw initiatief is die van de ‘jonge-moeder-groep’.

Winterswijks Belang hoopt dat de Stichting Welzijn

Winterswijk goed naar de maatschappelijke ontwikkelin-

gen blijft kijken en dit soort goede initiatieven blijft

ontplooien. 

Werk
Uitgangspunt blijft dat werken essentieel is voor ieders

welzijn. Het huidige actieve beleid om zoveel mogelijk

mensen aan het werk te hebben wordt voortgezet. Elders

in dit verkiezingsprogramma heeft Winterswijks Belang

al uiteengezet hoe zij aankijkt tegen het belang van werk

en werkgelegenheid in Winterswijk. Blijven investeren in

vooral de verdiencapaciteit van Winterswijk is daarin een

belangrijk, centraal thema.

Hameland
Het sociale werkvoorzieningbedrijf Hameland verkeert al

een aantal jaren in financiële moeilijkheden. Onlangs

heeft het bestuur van Hameland dan ook een aantal ingrij-

pende maatregelen voorgesteld die tot verbetering moeten

leiden. Winterswijks Belang steunt die maatregelen en is

blij dat er eindelijk echt wordt ingegrepen. Alleen een

financieel gezond Hameland kan goed zorgen voor z’n

medewerkers. Bovendien geeft alleen een financieel

gezond Hameland de ‘rust’ die voor haar SW-medewer-

kers zo belangrijk is.

Ouderen
Voor de oudere inwoners van Winterswijk zal een speci-

aal drempelverlagend beleid ontwikkeld worden

waardoor de maatschappelijke betrokkenheid gestimu-

leerd wordt. Vrijwilligerswerk, sport/bewegen en sociale

contacten zijn daarin speciale aandachtsgebieden.

Winterswijks Belang zal zich sterk maken voor een

consultatiebureau voor ouderen, gekoppeld aan het

WMO-plusloket. Ook moeten ouderen daar terecht

kunnen voor preventief onderzoek. In overleg met het

wijkwerk zal aandacht worden gegeven aan verkeers-

veiligheid voor ouderen, zoals veilige stoepen en over-

steken. Eerder in dit verkiezingsprogramma is al aan-

gegeven dat Winterswijks Belang zich sterk gaat maken

voor de aanpak van eenzaamheid onder ouderen, onder

andere door contactpunten te creëren en door jongeren

maatschappelijke stages te laten lopen, gericht op het

doorbreken van deze zorgwekkende ontwikkeling.

Vrijwilligers
Voor het vrijwilligerswerk in Winterswijk wordt in het

WMO-plusloket een steunpunt vrijwilligerswerk geïnte-

greerd. Dat steunpunt zal vooral vrijwilligers moeten gaan

faciliteren en zal moeten helpen organiseren, coördineren,

initiëren etcetera.

I. Kunst en cultuur

In september 2009 is de nieuwe ‘Nota kunst en cultuur’

unaniem door de raad aangenomen. In deze nota staan tal

van maatregelen om kunst en cultuur een prominentere

plek te geven in de Winterswijkse samenleving. Een

voorbeeld daarvan is de 1%-regeling, waarmee 1%

van vooral bouwbudgetten voortaan verplicht wordt

geïnvesteerd in kunst en cultuur. Een ander voorbeeld

is het aanstellen van een cultuurmakelaar, die met

name gaat helpen om kunst en cultuur naar de kinderen

te brengen. Stuk voor stuk uitstekende initiatieven die

op de volledige steun van Winterswijks Belang kunnen

rekenen.

J. Onderwijs

De komende tijd gaat flink geïnvesteerd worden in

nieuwe onderhuisvesting. In de spoorzone wordt de

nieuwe Driemark gebouwd en in Winterswijk-oost komt

verspreid over 2 locaties een nieuwe brede school.

Winterswijks Belang hoopt dat daarnaast ook nog nieuwe

onderwijshuisvesting kan worden geregeld voor op z’n

minst de Jozefschool. Of daarnaast ook nog geld uit-

getrokken kan worden voor de Stegemanschool en/of

Schaersvoorde, hangt af van de uiteindelijke kosten

van de andere genoemde projecten. Mocht in de komende

periode blijken dat voor de Stegemanschool en/of

Schaersvoorde geen geld meer beschikbaar is, dan zal

ook moeten worden gekeken naar nieuw- danwel

verbouw van de Jozefschool op de huidige locatie.

Hiernaast vindt Winterswijks Belang dat als alternatief

ook moet worden gekeken naar de mogelijkheden tot her-

gebruik van (delen van) het schoolgebouw in de Prins

Hendrikstraat. Zeker het voorste gedeelte daarvan is zeer

de moeite waard.

K. Milieu

De gemeente Winterswijk heeft wat betreft haar eigen

voorbeeldrol op het gebied van milieu een forse achter-

stand in te halen. Daarnaast is binnen het ambtelijk appa-

raat nauwelijks expertise over duurzaamheid aanwezig.

Beide onderwerpen mogen niet langer genegeerd worden

en dienen nu echt serieuze inhoud te krijgen. 

Winterswijks Belang wil dat de gemeente in de komende

periode bedrijventerrein Gaxel met het thema duurzaam-

heid oppakt als een serieuze kans om haar eigen kennis-

achterstand weg te werken en daarmee invulling geeft aan

een belangrijke Euregionale ambitie. Groene energie

ontwikkeling dient hierbij topprioriteit te krijgen.

Binnen een nationaal landschap als Winterswijk dient de

gemeente een voorbeeldrol op het gebied van milieu

(beleid) te vervullen, met direct daaraan gekoppeld een

21WB-verkiezingsprogramma 2010



duurzame-energie-beleid. Dit beleid moet volgens

Winterswijks Belang aan de volgende voorwaarden

voldoen:

- maximaal besparen;

- zo duurzaam mogelijk;

- (maar bovenal) realistisch.

Het beleid in kwestie zal vooral praktisch gericht moeten

zijn en dicht bij de burger moeten staan.Concrete resulta-

ten zijn te boeken door samenwerking te zoeken met het

bedrijfsleven en de regio. De gemeente kan initiatieven op

het gebied van energiebesparing actief ondersteunen,

bijvoorbeeld door subsidiëring en/of advisering. Daar-

naast zullen alle panden in gemeentelijk eigendom opti-

maal geïsoleerd moeten zijn en is de bedrijfsvoering van

de gemeente gericht op een zo laag mogelijk energie-

verbruik.

De al ingeslagen weg om straatverlichting te vervangen

door energiezuinige LED-verlichting bij herinrichtings-

projecten zal worden voortgezet, maar wel met oog voor

de gewenste minimale lichthoeveelheid. Efficiënte

verlichting heeft tevens als voordeel dat daarmee licht-

vervuiling kan worden tegengegaan. Ook daarin kan de

gemeente de bedrijven pro-actief tegemoet treden.

Het al eerder genoemde Euregionale bedrijventerrein

Gaxel met als thema opwekken van duurzame energie

past ook naadloos in dit beleid. Winterswijks Belang heeft

grote ambities hierin en geeft hieraan prioriteit. Dit kan

het eerste internationale energieneutrale bedrijventerrein

worden.

We gaan ook het onderwerp gaswinning uit steenkool-

lagen niet uit de weg, mits proefboringen en eventuele

winning met respect voor landschap en milieu plaats gaan

vinden. Met de huidige technieken kan winning vanaf

kleine centrale locaties voor een groot gebied plaats-

vinden. Bedrijventerrein Gaxel is daarvoor mogelijk

ideaal.

Winterswijks Belang vindt vooral dat alle maatregelen die

tot energiebesparing (kunnen) leiden en de duurzaamheid

(kunnen) bevorderen, getoetst moeten zijn op realiteit en

uitvoerbaarheid. Dus niet roepen dat er op het dak van de

nieuwe Driemark windmolens en zonnepanelen geplaatst

moeten worden, maar allereerst het gebouw uitstekend

isoleren en alleen energiezuinige apparatuur gebruiken.

En dus ook niet roepen dat het volledige gemeentelijke

wagenpark elektrisch aangedreven moet gaan worden,

maar juist nu ombouwen naar geschiktheid voor ver-

branding van de meest schone brandstoffen (vooralsnog

aardgas).

L. Groenste gemeente van Nederland

Openbaar groen heeft een belangrijke functie in Winters-

wijk omdat daarmee het predicaat Nationaal Landschap

extra inhoud kan worden gegeven. Winterswijk moet als

doelstelling hebben de verkiezing “Entente Florale”

(groenste gemeente van Nederland) te willen winnen.

De associatie met het Nationaal Landschap moet ook in

de kern beleefd (kunnen) worden.

M. Meer Bijzondere Opsporings Ambtenaren

Winterswijks Belang wil graag het aantal bijzondere

opsporingsambtenaren (BOA’s) uitbreiden en hen

actief met handhaving belasten. Ook wil Winterswijks

Belang graag Hamelanders opleiden tot bijzondere

opsporingsambtenaar. De prioritaire aandachtspunten

voor de BOA’s zijn: veiligheid op straat, hondenpoep en

verkeersgedrag in de kern en in het buitengebied van

Winterswijk.

Vooral hondenpoep wordt door velen nog altijd als een

grote ergernis genoemd. Voor Winterswijks Belang blijft

de aanpak van hondenbezitters die de uitwerpselen van

hun eigen hond(en) niet opruimen, dan ook een hoge prio-

riteit. Natuurlijk moeten ook voldoende afvalbakken in de

openbare ruimte staan en moeten deze tijdig worden

geleegd, maar de aanpak van dit probleem begint bij de

betreffende hondenbezitters zelf. Winterswijks Belang is

voorstander van strakke handhaving met een fikse boete

voor degene die de wet overtreedt. In aanvulling hierop

kan worden overwogen cursussen ‘maatschappelijk

bewust met elkaar omgaan’ te organiseren, waarmee

mensen in staat worden gesteld anderen op een effectieve

manier aan te spreken op hun gedrag zonder daarbij agres-

sie op te wekken.
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N. Een efficiënt(er) en ondernemend(er) 

ambtelijk apparaat

Waar we de komende bestuursperiode ook flink aan

willen werken, is de kwaliteit van de bedrijfsvoering van

het ambtelijk apparaat. Die laat namelijk op tal van terrei-

nen nog veel te wensen over. Niet dat de ambtenaren

niet hun stinkende best doen, maar veel zaken in de

bedrijfsvoering van de ambtelijke organisatie kunnen echt

nog een heel stuk beter, efficiënter, effectiever en bovenal

professioneler. Dat is geen verwijt, maar een constatering. 

Een constatering die overigens door het ambtelijk

management wordt gedeeld. Prioritaire aandachtsgebie-

den in dit kader zijn het besturingsmodel, de (manage-

ment) informatievoorziening, de automatisering, het

projectmanagement en de cultuur in de organisatie. Dit

alles uiteraard met als hoofddoel een vlekkeloze dienst-

verlening voor de burgers en bedrijven van Winterswijk.

Hiernaast moet het ambtelijk apparaat ook onder-

nemend(er) worden. Ondernemend samen met lokale

bedrijven en organisaties, maar ook ondernemend in die

zin dat de gemeente desnoods zelf initiatieven neemt als

de markt het laat afweten, ook als die initiatieven niet

direct lijken te passen bij de kerntaken van de overheid.

Een voorbeeld is het gevuld krijgen van leegstaande

winkelpanden. Is dat uitsluitend de zorg van betreffende

eigenaren, of zijn daarbij ook gemeentelijke belangen in

het geding? Feit is dat leegstaande winkelpanden niet

bevorderlijk zijn voor de aantrekkelijkheid van Winters-

wijk als winkelgebied. Feit is ook dat een aantrekkelijk

winkelgebied essentieel is voor de economie en daarmee

de leefbaarheid van Winterswijk. Is dan het gevuld krij-

gen van leegstaande winkelpanden nog steeds alleen maar

de zorg van betreffende eigenaren? 

Een ander voorbeeld is een podium in de steengroeve om

daar evenementen te kunnen houden. Op initiatief van

WB wordt onderzocht of een podium in de steengroeve

haalbaar is. Inderdaad geen traditionele kerntaak voor de

overheid, maar wel zo belangrijk voor de naamsbekend-

heid en aantrekkelijkheid van Winterswijk. En als de

jeugd van Winterswijk blijft aandringen op uitgaans-

mogelijkheden en de plaatselijke horeca doet niets, dan

neemt de gemeente desnoods zelf het heft in handen.

Zo heeft Winterswijks Belang voorgesteld om in ruil

voor een lening aan schouwburg De Storm te eisen dat

in De Storm met ingang van het voorjaar van 2010 ten-

minste 6 keer per seizoen een evenement voor de jeugd

wordt georganiseerd. Een prima voorstel dat inmiddels

door het college is opgepakt en samen met De Storm

wordt ingevuld. 
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Ook op andere terreinen is het huidige gemeentebestuur

ondernemend actief. Zo is het geplande recreatiepark ten

noorden van het Hilgelo geen doel op zich, maar een

middel om nieuwe doelgroepen naar Winterswijk te halen

en werkgelegenheid te creëren.

In een samenleving waarin ook gemeenten steeds meer

met elkaar concurreren om de schaarse middelen is het

zaak om voortdurend alert en ondernemend te zijn. De

gemeente Winterswijk kan niet langer volstaan met goede

dienstverlening; zij zal de BV Winterswijk op weg

naar Utopia ook door zwaar weer en langs bedreigende

klippen moeten leiden. Winterswijk zal zich in toe-

nemende mate met aansprekende kwaliteiten en voorzie-

ningen moeten onderscheiden van andere gemeenten om

aantrekkelijk te blijven als plaats om te wonen en te

werken. Daar hoort een ambtelijke organisatie bij die niet

alleen over de vereiste ondernemende competenties

beschikt, maar ook over de wendbaarheid om snel koers-

correcties te kunnen uitvoeren als die gevraagd worden of

noodzakelijk zijn. Daar gaan we in de komende tijd nog

flink aan werken.

O. Citymarketing

Winterswijks Belang is niet tevreden over de manier

waarop tot nu toe invulling wordt gegeven aan City-

marketing, ofwel het onder de aandacht brengen en

houden van Winterswijk als fijne plek om te leven. Er is

weliswaar een campagne bedacht, maar die is niet erg

creatief en zal volgens Winterswijks Belang niet het

gewenste effect hebben. Winterswijks Belang is er van

overtuigd dat geld voor Citymarketing veel beter besteed

kan worden aan bijvoorbeeld een jaarlijks evenement in

de Steengroeve. Dat draagt veel meer bij aan de naams-

bekendheid van Winterswijk. 

Wel is Winterswijks Belang blij dat de gezamenlijke

middenstand gehoor heeft gegeven aan de voorwaarde

van een evenredige bijdrage aan citymarketing, door

invoering van de reclameheffing. Samen sterk is ook hier-

bij het motto.

Een ander goed voorbeeld van hoe het ook kan, is het

boek over Winterswijk dat op ons voorstel is gemaakt.

Dat boek, met prachtige plaatjes van Winterswijk anno

2010, is niet alleen geweldige reclame voor Winterswijk,

maar draagt ook bij aan de trots van Winterswijkers op

‘hun’ Winterswijk. En juist die trots is zo belangrijk, want

alleen trotse inwoners zijn goede ambassadeurs.

P. Raadhuis

Winterswijks Belang wil het raadhuis niet verkopen, maar

zoekt naast een functie als representatief centrum van de

gemeente (huis van de democratie / huis van de burger)

naar een geschikte, aanvullende bestemming.

4. Blijven luisteren naar wat er leeft en speelt
Winterswijks Belang zal hoe dan ook blijven luisteren

naar wat er leeft en speelt. In de afgelopen bestuurs-

periode heeft Winterswijks Belang op tal van manieren

contact gehad met talloze burgers en partijen in Winters-

wijk. Uit al die contacten heeft Winterswijks Belang

buitengewoon veel nuttige informatie alsook tips,

suggesties en ideeën overgehouden. Veel daarvan is

verwekt in dit verkiezingsprogram. Ook in de komende

bestuursperiode zal Winterswijks Belang op allerlei

momenten en manieren haar oor te luister leggen.
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Onze kieslijst; de eerste twaalf mensen staan op een verkiesbare plaats en op deze foto.

1. Dirk Willink
2. Henk Jan Tannemaat
3. Helma van der Beek
4. Erwin te Selle
5. Ruth van der Meulen
6. Jeroen Keetels
7. Dick Oonk
8. Jan Oonk
9. Henk de Roos

10. Ronald Wiggers
11. Jan Ayele
12. Edwin te Winkel
13. Albert Bijker
14. Melvin Pietersz
15. Fons Bakker
16. Henk Oortgiese
17. Jan Smalbraak
18. Peter Meinen
19. Jan Heutink
20. Mieke Oxener
21. Rik Gommers
22. André van Nijkerken
23. Kangming Ling
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Samengevat: 
Waarom kiezen voor WB?

1. Omdat wij nog lang niet klaar zijn.  

2. Omdat Winterswijks Belang met afstand de meest actieve, daadkrachtige en originele partij is.

3. Omdat Winterswijks Belang echt luistert naar de burgers en hen betrekt bij de besluitvorming.

4. Omdat het ontbreken van een landelijk kader de garantie geeft dat eigen initiatieven worden ontwikkeld. 

Wij zijn zélf verantwoordelijk voor wat er in Winterswijk gebeurt!

5. Omdat Winterswijks Belang met meerdere initiatieven heeft aangetoond zich niet aan allerlei smalle 

partijpolitieke keurslijven te willen conformeren, maar echt gaat voor het algemeen belang van Winterswijk.

6. Omdat wij onze energie niet steken in 

“plannen tegen…” maar juist zoeken naar 

maximaal draagvlak voor… Winterswijk! 
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