
Winterswijk onder de loep, aflevering 1 
 

20 september 2010, door het bestuur van WB. 

 

Chris van der Bos, raadslid voor de VVD, wil lid worden van Provinciale Staten om eindelijk 

eens intelligente dingen te kunnen doen. Zoals praten over rijkswegen en niet meer hoeven te 

praten over schuttingen, zoals in Winterswijk. Hoe denigrerend kun je zijn naar je eigen plaats 

en plaatsgenoten? En wat een vertekend beeld kun je hebben over jezelf … We praten 

namelijk over dezelfde Van der Bos die onlangs nog een aan alle kanten rammelend stuk 

schreef over de financiën van de gemeente Winterswijk. Ook praten over schuttingen is 

blijkbaar voor sommigen al moeilijk. Hoe dan ook, het bestuur van WB wenst Van der Bos en 

daarmee heel Winterswijk veel sterkte bij de komende provinciale verkiezingen! 

 

Opvallend was dat in hetzelfde krantenbericht stond dat VVD’ers in principe maar op één 

bestuursniveau (rijk, provincies, gemeenten) volksvertegenwoordigend actief kunnen zijn. Het 

bestuur van WB is dan ook benieuwd wat VVD-fractievoorzitter Johan Houwers gaat doen als 

deze lid wordt van de Tweede Kamer. Die ambitie had Houwers al vóór de 

gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen voorjaar en vóór de coalitievorming in 

Winterswijk, dus blijkbaar was en is het opnieuw niet zijn bedoeling om erg lang in de 

plaatselijke politiek te blijven. Kiezersbedrog? U zult het ons niet horen zeggen. 

 

Dat Houwers een trucje meer of minder niet schuwt, is overigens al jaren alom bekend. Ook 

Winterswijks Belang heeft er meerdere meegemaakt. Ook daar zullen we de komende tijd nog 

de nodige aandacht aan besteden. Waarbij aangetekend en benadrukt dat het ons niet gaat om 

Houwers, maar om eerlijke politiek. Dat is en blijft de inzet van Winterswijks Belang. 

Daarnaast zal Winterswijks Belang op tal van fronten initiatieven blijven nemen in het belang 

van Winterswijk. Op een positieve manier bezig zijn met Winterswijk, dat is wat ons drijft. 

 

Ook zo genoten van Jesus Christ Superstar in de steengroeve van Winterswijk? Wat was het 

fantastisch! Een groot compliment voor onze Dirk en André, de initiatiefnemers van dit 

grandioze spektakel. Natuurlijk hebben ongelooflijk veel mensen er hun bijdrage aan 

geleverd, maar als er niet een paar mensen waren geweest met een rotsvast geloof en een 

ongelooflijk doorzettingsvermogen was het er nooit gekomen. Ook dat is Winterswijks 

Belang: Geloven in de kracht van Winterswijk en daar iets moois mee doen. 

 

Sportpark Jaspers en natuurlijk het prachtige strandbad van Winterswijk zijn zo maar een paar 

andere initiatieven ontstaan in de gelederen van Winterswijks Belang. Het zijn stuk voor stuk 

bewijzen dat je ook op een positieve manier kunt gaan voor Winterswijk. Dat je ook echt 

actief kunt zijn voor Winterswijk en niet alleen maar op het pluche hoeft te zitten. Godzijdank 

heeft de volkomen misplaatste tirade van oud-wethouder Uffink geen schade berokkend aan 

de bereidheid van een paar enthousiaste ondernemers om van het strandbad een fantastische 

plek te gaan maken. En er zelf ook een half miljoen euro in te steken.  

 

Winterswijk moet het echt hebben van parels als het strandbad, de steengroeve en het 

prachtige buitengebied. Laten we vooral blij zijn met de mensen die dat zien en daar hun 

schouders onder zetten. Een volgende keer zullen we ook wat aandacht besteden aan mensen 

die in de openbaarheid roepen dit soort zaken een warm hart toe te dragen, maar achter de 

schermen stiekem proberen diezelfde zaken onderuit te halen. We kunnen daar onthutsende 

verhalen over vertellen en zullen dat ook doen. In het belang van Winterswijk. 


