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Onze kieslijst; de eerste twaalf mensen staan op een verkiesbare plaats en op deze foto.
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Daden van Winterswijks Belang 
in de afgelopen bestuursperiode

Functioneren lokaal bestuur

Winterswijks Belang heeft gezorgd voor een

fundamenteel andere bestuurscultuur. De panta-

lons 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 eigen-

belang.

Winterswijks Belang heeft gezorgd voor de invoe-

ring 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.

De inspraak- en discussiemogelijkheden tijdens

commissie- en raadsvergaderingen zijn verruimd.

De raadsvergaderingen zijn nu ook live via internet te

volgen. Hiernaast is een Bestuurs Informatie Systeem

(BIS) ontwikkeld waarmee gemeentelijke vergader-

stukken via de website van de gemeente kunnen worden

ingezien. Hierdoor zijn de transparantie en de toeganke-

lijkheid van het lokale bestuur enorm toegenomen en ver-

beterd.

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 zogeheten

‘charettes’, werkbijeenkomsten waarin belanghebbenden

maar ook belangstellenden hun visie kunnen geven op

ruimtelijke ontwikkelingen en de inrichting van Winters-

wijk.

Winterswijks Belang heeft het initiatief genomen

voor de invoering van het referendum, het raad-

plegen van de bevolking over belangrijke gebeurtenissen

of voornemens in Winterswijk. In de afgelopen bestuurs-

periode is een referendumverordening aangenomen en

samen met de firma Nedap uit Groenlo is software

ontwikkeld waarmee niet alleen referenda, maar ook

eenvoudiger opiniepeilingen kunnen worden onder-

steund.

Een ander door Winterswijks Belang geïntrodu-

ceerd nieuw fenomeen is het Politiek Café, waarin

burgers en gemeentebestuurders op een informele manier

met elkaar van gedachten kunnen wisselen over allerlei

gebeurtenissen en onderwerpen in Winterswijk. Boven-

dien kan iedere burger hier zijn of haar ergernissen ter

discussie stellen.

Cultuurhistorie en voorzieningen

Een groot succes voor Winterswijks Belang is

uiteraard de restauratie en de spoedige heropening

van het prachtige strandbad van Winterswijk. Een mooi

resultaat is tevens 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. Een ander mooi resultaat is

dat dankzij de niet aflatende inspanningen van Winters-

wijks Belang zich onlangs een exploitant voor het strand-

bad heeft gemeld waar Winterswijk met recht trots op

mag zijn.

Velen zullen zeggen dat al deze investeringen ons geen
brood opleveren, maar ze zorgen er wel voor dat één van
de belangrijkste motoren van de Winterswijkse economie,
namelijk toerisme en recreatie, verder wordt versterkt en
dat onze eigen inwoners een nog aantrekkelijkere leef-
omgeving krijgen waar ze trots op kunnen zijn.

Winterswijks Belang heeft een bepalende rol

gespeeld in het dossier van de brede school in

Winterswijk-oost. Uitsluitend door de interventie van

Winterswijks Belang is alsnog gekozen voor een klein-

schaliger opzet door verdeling van de brede school over

2 locaties.

Dankzij Winterswijks Belang is ook het school-

zwemmen weer ingevoerd.

Op het gebied van sport en sportaccommodaties

heeft Winterswijks Belang baanbrekend werk

verricht samen met de sportverenigingen. Zo is een nieuw

sportbeleid vastgesteld dat unaniem door de gemeente-

raad is omhelsd. Er is een nieuw sportservicebureau

dat op tal van terreinen steun geeft aan verenigingen.

Langs de Misterweg is een nieuwe schaatsbaan aan-

gelegd, 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

gebruiken kleedkamers worden gebouwd en waar boven-

dien een nieuw gemeenschappelijk te gebruiken kunst-

grasveld wordt aangelegd. In Meddo heeft Sportclub

Meddo nieuwe kleedkamers gekregen en een nieuw

kunstgrasveld, bij SKVW zijn de kleedkamers opgeknapt,

bij honk- en softbalvereniging Hickory is het veld verbe-

terd 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

compleet vernieuwd. Intussen werkt de gemeente ook aan

verwerving van extra grond voor sportpark Jaspers,

waarna ook de voetbalverenigingen WVC en SKVW naar

sportpark Jaspers zullen verhuizen. Het huidige SKVW-
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terrein zal daarna worden ingericht voor Hickory en

atletiekvereniging Archeus.

Dankzij Winterswijks Belang en veel Winters-

wijkers 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

begraafplaats, herstel van korenspieker De Ravenhorst

etcetera), zijn conserverende ingrepen gedaan in bestem-

mingsplannen waarmee afbraak van cultuurhistorische

objecten en plekken is tegengegaan (zoals in de

Bossesteeg en de Meddosestraat) en is nieuwbouw pal

naast de Venemansmolen voorkómen. Ook zijn door

Winterswijks Belang nieuwe cultuurhistorische projecten

opgepakt, waaronder de herbouw van het Bleekhuis en de

restauratie van de Olliemölle. Voor veel van de genoemde

projecten zijn flinke subsidies binnengehaald.

Een ander initiatief van Winterswijks Belang

betreft het nieuwe museale concept. Winterswijks

Belang vindt dat er een nieuw museaal concept moet

komen met als belangrijkste pijlers het Mondriaanhuis

aan de Zonnebrink, een ‘landschapsevolutiepark’ met een

nieuw museum bij de steengroeve plus een informatie-

centrum over de textielgeschiedenis van Winterswijk in

het nog te herbouwen Bleekhuis.

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.

Zorg en sociaal beleid

Winterswijks Belang heeft in de afgelopen
bestuursperiode veel steun gegeven aan minima-

beleid. Volgens menigeen is zelfs nog nooit zoveel bereikt
op het gebied van minimabeleid als in de afgelopen 4 jaar.
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 Winterswijks Belang ervoor gezorgd dat
kinderen uit gezinnen met beperkte financiële middelen in
aanmerking kunnen komen voor een gratis ABC-zwem-
diploma 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.

In reactie op de dramatische bezuinigingen op de

AWBZ heeft Winterswijks Belang de gemeente-

raad opgeroepen hiertegen bezwaar te maken. Vervolgens

heeft de fractievoorzitter van Winterswijks Belang

namens de Winterswijkse gemeenteraad en in aanwezig-

heid 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 uitgeprocedeerde asielzoekers op straat te

zetten. Mede op initiatief van Winterswijks Belang heeft

Winterswijk zich aangesloten bij de LOGO-gemeenten,

die vonden dat daarmee een humanitaire grens over-

schreden werd.

Winterswijks Belang is ook kartrekker in de strijd

tegen obesitas, het toenemende aantal kinderen

met overgewicht. 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 voorhoede-

project gekregen.

Buitengebied / Nationaal Landschap Winterswijk

Winterswijks Belang heeft in de afgelopen

bestuursperiode veel werk gemaakt van het buiten-

gebied, niet alleen omdat het buitengebied dat verdient,

maar ook omdat de inwoners en vooral de agrarische

ondernemers in het buitengebied dat verdienen. Winters-

wijks Belang heeft hierbij 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 uitbrei-

den met nieuwe.

Om de gemeenteraad nadrukkelijk(er) te betrek-

ken bij de vele en gecompliceerde regelgeving die

het buitengebied treft, heeft Winterswijks Belang het

initiatief genomen voor de oprichting van de Werkgroep

Nationaal Landschap Winterswijk. Hierdoor is de politiek

zich beter bewust wat er speelt en proberen we gezamen-

lijk op te treden naar derden en de complexe regelgeving

te doorbreken.

Winterswijks Belang heeft ook flink getrokken aan

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

bebouwing(en). Met deze nota is een veel liberaler her-

bestemmingsbeleid vastgesteld waarmee de leefbaarheid

en de verdiencapaciteit van ons buitengebied worden

ondersteund.

Op voorstel van Winterswijks Belang is een mora-

torium (= 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.
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Winterswijks Belang vindt de Stichting WCL een

belangrijk klankbord en heeft daarom geholpen de

Stichting WCL een serieuze taakinvulling en een serieus

budget te geven. Bovendien heeft Winterswijks Belang

met steun van het gemeentelijke crisisbestrijdingsplan het

buitengebied een extra impuls gegeven, bovenop het

budget van inmiddels €300.000. Gekozen is voor die

projecten die ook op provinciale (financiële) steun

konden rekenen, zoals verenigingsgebouwen Wilhel-

mina, Emma en Juliana die een extra impuls kregen van

bijna €800.000.

Winterswijks Belang heeft 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 Land-

schapsfonds gestort.

Kernwinkelgebied

Winterswijks Belang heeft voorgesteld om een fonds in te

stellen voor versterking van het kernwinkelgebied en daar

1 miljoen euro in te storten. Een grote meerderheid van de

raad heeft z’n sympathie 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 winkeliers in het kernwinkelgebied.

Winterswijks Belang zal daarin het voortouw nemen.

Openbaar gebied en ruimtelijke ordening

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 Winters-

wijk, daar waar in het verleden alleen de portemonnaie

van enkele partijen leek te tellen.

Ongewenste ontwikkelingen konden nog net

worden voorkómen of ten goede gekeerd, zoals op

de plek van de voormalige Fiat-garage langs de Groenlo-

seweg. Daar wilde men maar liefst 7 woningen neerzet-

ten, maar dat is door een wethouder van Winterswijks

Belang teruggebracht tot 3. Een ander voorbeeld betreft

het weilandje tussen de Kloetenseweg en de Beuzenes.

Dat was en is al volledig door woningbouw ingesloten,

maar werd ooit voor een habbekrats verkocht aan een

projectontwikkelaar met het plan het volledig vol te

bouwen met woningen. Mede dankzij Winterswijks

Belang is deze ‘schoenlepelplanologie’ van de baan.

Ook op het gebied van bedrijventerreinen zijn de

kaarten door Winterswijks Belang anders komen

te liggen. Uit berekeningen van de Provincie blijkt dat

alleen al de oost-Achterhoek bij ongewijzigd beleid

binnen afzienbare tijd zou afstevenen op een overschot
aan bedrijventerreinen van maar liefst 250 hectare. Op

voorstel van Winterswijks Belang is het Tuunterveld dan

ook al geschrapt van de lijst van toekomstige bedrijven-

terreinen en is de omvang van het nog aan te leggen

bedrijventerrein Arrisveld (op het voormalige terrein van

de Coberco) met de helft verkleind.

Samen met betrokken partijen zijn de meeste

‘hoofdpijndossiers’ opgelost of vlotgetrokken. Dit

naar ieders tevredenheid. Die hoofdpijndossiers waren

stuk voor stuk erfenissen uit vroegere tijden en vaak door

een steeds verdere verharding van standpunten in een

juridische strijd beland. Voorbeelden zijn de Notaristuin,

de Bossesteeg, en het voormalige DAV-terrein.

In de spoorzone, waar besloten is de nieuwe Drie-

mark te bouwen, is in de afgelopen bestuurs-

periode eindelijk een doorbraak bereikt in de onder-

handelingen met de NS, waardoor de bouw van de

nieuwe Driemark in een stroomversnelling is gekomen.

Wijkaanpak en infrastructuur

In de afgelopen bestuursperiode is met forse inzet van

Winterswijks Belang en in samenwerking met het wijk-

werk en woningcorporatie De Woonplaats ook flink werk

gemaakt van de verbetering van de fysieke en sociale

infrastructuur in diverse Winterswijkse wijken. Thema’s

hierbij zijn ondermeer: de kwaliteit van de huizen en de

openbare ruimte (groen, verlichting, speelplaatsen,

bestrating, parkeerplekken, veiligheid etcetera) alsook het

stimuleren en faciliteren van het sociale buurtleven.

Ambtelijk apparaat

Winterswijks Belang heeft gezorgd voor een andere

cultuur in de ambtelijke organisatie. Ook binnen het

ambtelijk apparaat wordt nu steeds ‘ondernemender’

aangekeken tegen de ‘BV Winterswijk’ en daarmee

kritischer naar elkaars functioneren. Een ontwikkeling

die Winterswijks Belang van harte toejuicht en ook in de

toekomst zal blijven stimuleren.

Financiën

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.
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Voornemens van Winterswijks Belang
voor de komende bestuursperiode
Onze speerpunten voor de komende 4 jaar zijn als volgt:

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, verloe-

dering, 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. 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 periode.

maar ook:

• door met de verbouw van Eucalypta tot nieuw jonge-

rencentrum;

• 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 eventueel 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.

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.

Nieuwe voorstellen en initiatieven

Winterswijks Belang gaat zich ook hard maken voor de

volgende zaken:

Winterswijks Belang wil een innovatief Euregio-
naal bedrijventerrein met het thema duurzame

energie starten tegen het Duitse Gaxel in Vreden aan.
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.

Het fiets-, wandel- en ruiterpaden netwerk wordt
verder versterkt en goed onderhouden. Uitbrei-

ding van de fiets-, wandel- en ruiterpaden kan wat
Winterswijks Belang betreft rekenen op een bijdrage uit
het Landschapsfonds.

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 waren-
markt 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.

Voor de oudere inwoners van Winterswijk zal een

speciaal drempelverlagend beleid ontwikkeld

worden waardoor de maatschappelijke betrokkenheid

gestimuleerd 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
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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.

Winterswijks Belang zal na de verkiezingen het voortouw

nemen in de organisatie van een rondetafelgesprek over

het thema eenzaamheid bij ouderen.

Voor het vrijwilligerswerk in Winterswijk wordt

in het WMO-plusloket een steunpunt vrijwil-

ligerswerk geïntegreerd. Dat steunpunt zal vooral vrij-

willigers moeten gaan faciliteren en zal moeten helpen

organiseren, coördineren, initiëren etcetera.

Op tal van plekken in Winterswijk zijn verkeers-

situaties nog te verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan

de verkeersafwikkeling rondom het Beatrixpark, waar het

streekziekenhuis 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 veiliger worden en zal in 2010 moeten worden

aangepakt. Een ander punt in dit kader is de verkeers-

afwikkeling 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.

Winterswijks Belang in samenspraak met buurt-

verenigingen 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.

Winterswijks Belang wil graag het aantal bijzon-

dere opsporingsambtenaren (BOA’s) uitbreiden en

hen actief met handhaving belasten. Ook wil Winters-

wijks 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.

Waar we de komende bestuursperiode ook flink

aan willen werken, is de kwaliteit van de bedrijfs-

voering van het ambtelijk apparaat. Prioritaire aandachts-

gebieden in dit kader zijn het besturingsmodel, de

(management)informatievoorziening, de automatisering,

het projectmanagement en de cultuur in de organisatie.

Dit alles uiteraard met als hoofddoel een vlekkeloze

dienstverlening voor de burgers en bedrijven van

Winterswijk. Hiernaast moet het ambtelijk apparaat ook

ondernemend(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 initia-

tieven niet direct lijken te passen bij de kerntaken van de

overheid.

Wat maakt Winterswijks Belang
anders dan de andere partijen?
1. Winterswijks Belang gaat voor alle belangen en vooral

het algemeen belang. Alle andere partijen gaan voor

specifieke belangen.

2. Winterswijks Belang is een lokale beweging en dus

niet gebonden aan een landelijke ideologie zoals de

PvdA, het CDA, de VVD en de SP. Daardoor kan

Winterswijks Belang haar standpunten laten afhangen

van de argumenten en wordt het niet in een keurslijf

geperst van landelijke voorschriften.

3. Winterswijks Belang is voortgekomen uit een sterk

gedeelde passie voor Winterswijk, terwijl gevestigde

partijen als de PvdA, het CDA en de VVD er alleen

maar zijn omdat ze landelijk ook bestaan. En dat

meestal ook uitstralen …

4. Vrijwel alle nieuwe ideeën en initiatieven komen van

Winterswijks Belang. Bovendien vormen het enthou-

siasme en de gedrevenheid van Winterswijks Belang

een schril contrast vergeleken met voorgaande

bestuursperioden.

5. Winterswijks Belang heeft niet op alle mogelijke vragen

al een antwoord klaar, maar moet vaak nog tot oordeels-

vorming en standpuntbepaling komen. Eerst luisteren

heeft bij Winterswijks Belang dus echt betekenis.

6. Winterswijks Belang schrijft geen partijdiscipline

voor. Een bewuste keuze, omdat Winterswijks Belang

het belangrijk vindt dat in de gemeenteraad alle argu-

menten en opvattingen 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.

7. Het met afstand belangrijkste verschil met andere

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

naliteit 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.
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Waarom Winterswijks Belang?
1. Omdat wij nog lang niet klaar zijn. 

2. Omdat Winterswijks Belang rekening houdt met alle belangen en niet alleen met de belangen 
van specifieke doelgroepen.

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

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

5. 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!

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

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

7. Omdat wij onze energie niet steken in “plannen tegen…” maar juist zoeken naar maximaal draagvlak voor…

Winterswijk!  
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