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Beste leden van Winterswijks Belang en andere belangstellenden, 

 

Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende WB-nieuws van de afgelopen maand: 

 

Start werkgroep Nationaal Landschap door Jan OonkStart werkgroep Nationaal Landschap door Jan OonkStart werkgroep Nationaal Landschap door Jan OonkStart werkgroep Nationaal Landschap door Jan Oonk    
Op 5 januari is de werkgroep Nationaal Landschap voor het eerst weer bijeen 

geweest na de verkiezingen. Nadat in2007 op initiatief van WB deze 

werkgroep was opgericht waren zij na de verkiezingen nog niet weer bij elkaar 

geweest en dat was eigenlijk jammer. Op deze eerste vergadering werd er 

afgesproken dat men niet zo vaak gaat vergaderen dan voorheen, ongeveer 

zes keer per jaar. Ook is er afgesproken dat men probeert om met andere werkgroepen WCL 

platform Nationaal Landschap etc. meer samen te werken en of gedachten uit te wisselen 

zodat men niet allemaal met het zelfde bezig is en langs elkaar heen werkt. Enkele taken die 

zijn voorgesteld zijn o.a. : 

• Kritisch kijken naar het schema van wethouder Te Gronde ten aanzien van de 
structuur van de diverse gremia die zich met het buitengebied van Winterswijk bezig 
houden.  

• Ontwikkeling beloningssysteem voor boeren. 
Er schijnt ruim € 800.000,- beschikbaar te komen voor de pilot Gemeenschappelijk 
Landbouwbeleid (GLP). De toenmalige minister van LNV heeft in 2010 vier 
proefgebieden als pilot aangewezen waarbij Winterswijk er één van is. 
Staatssecretaris Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) wil 
doorgaan met het pilotproject. 

• Vorming van een landschapsfonds. 
Een goede structuur van een landschapsfonds is er nog niet en de werkgroep zou 
daarin iets kunnen betekenen. 
Vermelde doelen zullen in het werkdocument worden opgenomen. 

Samenstelling (leden worden door de raad benoemd).Samenstelling (leden worden door de raad benoemd).Samenstelling (leden worden door de raad benoemd).Samenstelling (leden worden door de raad benoemd).    
De aanwezigen geven te kennen graag deel van de werkgroep uit te willen maken.    De 
volgende personen zullen aan de raad voor het bemensen van de werkgroep worden 
voorgesteld: de heren Willink( voorzitter) en Oonk(.plv. voorzitter) en mevrouw Van der 
Meulen namens WB, de heer Harfsterkamp namens de PvdA, de dames Elsinghorst en 
Sloetjes namens het CDA, de heren Te Selle en Funke namens de VVD, de heer Van 
Rienen namens de SP en de heer Rauwerdink namens PW. Een voorstel hiertoe zal op d.d. 
24 februari 2011 aan de raad worden voorgelegd. De leden van de werkgroep dienen 
namelijk benoemd te worden door de raad. 



 
De data voor deze vergaderingen zijn: 9 maart, 6 april, 1 juni, 21 september, 30 november 
Alle vergaderingen zijn voorlopig gepland in de raadzaal en openbaar aanvang 19.30 uur. 
Een ieder die ideeën heeft voor deze werkgroep kan dat aan een van de leden van 
werkgroep kenbaar maken. 
Zodra er weer nieuws van de werkgroep is laten wij u dat graag weten.   

 

Start werkgroep kerntaken discussie door Erwin te SelleStart werkgroep kerntaken discussie door Erwin te SelleStart werkgroep kerntaken discussie door Erwin te SelleStart werkgroep kerntaken discussie door Erwin te Selle    
Kerntakendiscussie van startKerntakendiscussie van startKerntakendiscussie van startKerntakendiscussie van start    

In de begrotingsvergadering van november 2010 is de motie van WB 

aangenomen die het college opdraagt een kerntakendiscussie uit te voeren 

met o.a. de volgende doelstellingen: 

 
- de raad bij de eerste bestuursrapportage 2011 een ‘Nota Kerntaken van de gemeente 
Winterswijk’ ontvangt met een doorkijk tot en met 2015; 

- raads- en commissieleden bij de ontwikkeling van die kerntakenvisie voldoende 
worden betrokken; 

De kerntakendiscussie wordt ambtelijk “getrokken” door een projectgroep. Een stuurgroep 

ziet erop toe dat de projectgroep handelt in de geest van de motie. 

In die stuurgroep is elke fractie met 1 raadslid vertegenwoordigd en daarnaast hebben ook 

de burgemeester, wethouder van financiën, de gemeentesecretaris, de raadsgriffier en een 

externe deskundige zitting in de stuurgroep. Namens WB ben ik afgevaardigd. 

De stuurgroep heeft vooraleerst de motie nader ingevuld en de projectgroep het volgende 

meegegeven: 

• De doelstelling van de kerntakendiscussie is te komen tot een zorgvuldige 

besluitvorming en uitvoering van een substantiële en structurele bezuiniging. Het 

betreft een inhoudelijke politieke discussie, met een financiële vertaling.  

• De takendiscussie richt zich in eerste instantie op de vraag: Welke gemeentelijke 

taken willen we blijven uitvoeren, en welke willen we (meer of minder) overlaten aan 

de eigen verantwoordelijkheid c.q. aan de markt.  

• De kerntakendiscussie strekt zich uit over alle taken van de gemeente. Er worden 

geen taken uitgezonderd, ook niet wanneer deze betrekking hebben op 

gemeenschappelijke regelingen en gesubsidieerde instellingen. Kortom alles is 

bespreekbaar. 

We staan nu nog aan het begin van het proces en ik zal u de komende tijd van de 

vorderingen op de hoogte houden. 

 

Organisatie rondetafelgesprek ouderen Organisatie rondetafelgesprek ouderen Organisatie rondetafelgesprek ouderen Organisatie rondetafelgesprek ouderen     
door Helma Ligtenbargdoor Helma Ligtenbargdoor Helma Ligtenbargdoor Helma Ligtenbarg 
Met het instrument rondetafelgesprek, probeert de gemeenteraad belangrijke 

informatie ‘op te halen’ bij de inwoners van Winterswijk met als doel deze 

informatie te kunnen verwerken in nieuw te ontwikkelen beleid of voor beleid 

dat nodig herzien moet worden. 

Momenteel bereiden een aantal raadsleden (waaronder twee leden van WB) het 

rondetafelgesprek over ouderen voor. Op een inspirerende manier zullen daarbij enkele 

vraagstukken aan de orde komen. Bijvoorbeeld: Verkeren er ouderen in een sociaal 

isolement of dreigen zij hierin te raken en hoe dient dit opgelost te worden? Op welke wijze 

kunnen ouderen zo lang mogelijk zelfstandig blijven functioneren/wonen? Het 

rondetafelgesprek vindt plaats aan het einde van dit voorjaar. 



    

Organisatie rondetafelgesprek  winkeltijdenOrganisatie rondetafelgesprek  winkeltijdenOrganisatie rondetafelgesprek  winkeltijdenOrganisatie rondetafelgesprek  winkeltijden    

door Dick Oonkdoor Dick Oonkdoor Dick Oonkdoor Dick Oonk    
Geachte lezer van deze nieuwsbrief, even een klein stukje over het ophanden 

zijnde rondetafelgesprek zondag winkelopeningstijden in Winterswijk.  

Aanleiding was dat de PvdA een amendement in de raad wilde doen om de 

winkelopeningstijden op zondag voor alle winkeliers vrij te laten. 

 Momenteel mag er per 15.000 inwoners 1 supermarkt open zijn van 16.00-20.00 op zondag. 

Voor Winterswijk zijn dat er dus 2, die per loting worden vastgesteld. 

 Hierdoor lopen enkele andere supermarkten omzet mis. Ook mogen er op 12 zondagen alle 

winkels open, in Winterswijk zijn er voor het komende jaar door de winkeliers zelf 3 open 

koopzondagen aangevraagd.  

Door nu Winterswijk als toeristische gemeente aan te wijzen mogen de winkels elke zondag 

open. 

 Winterswijks belang vindt dit iets te snel en te ver gaan zonder met de betrokken partijen in 

het algemeen de voor- en nadelen te hebben besproken en vroeg de gemeenteraad hierover 

een ronde tafel gesprek te organiseren. 

Dit  zal nu plaats vinden op 22 maart in het Wamelink. Alle mogelijke belangengroeperingen 

zullen hiervoor worden uitgenodigd bijvoorbeeld: abh city, groot winkeliers, horeca, 

toerisme&rekreatie, winkeliers, politie, kerken maar ook verenigingen enz. 

Maar ook de uiteindelijke consument is van harte welkom. 

Alle voor- en nadelen zullen dan besproken worden zodat uiteindelijk de gemeenteraad  een 

weloverwogen afweging kan maken in een uiteindelijke beslissing. 

 Namens Winterswijks Belang zit Dick Oonk in de organisatie, ten alle tijde kunt u hem 

aanspreken over dit onderwerp.             

    

Bezoek aan de Stichting VluchtelingenwerkBezoek aan de Stichting VluchtelingenwerkBezoek aan de Stichting VluchtelingenwerkBezoek aan de Stichting Vluchtelingenwerk    

OostOostOostOost----Gelderland door  Ruth van der MeulenGelderland door  Ruth van der MeulenGelderland door  Ruth van der MeulenGelderland door  Ruth van der Meulen    
Op 20 januari waren alle raads- en commissie leden uitgenodigd voor een 

werkbezoek bij de Stichting Vluchtelingenwerk Oost-Achterhoek. 

Op deze druk bezochte bijeenkomst kregen we een uitgebreid beeld geschetst 

van alle werkzaamheden die door deze stichting uitgevoerd worden : allereerst 

het begeleiden van asielzoekers uit de AZC’s in het werkgebied, het begeleiden van de 

statushouders ( de mensen die een al dan niet tijdelijke verblijfsstatus hebben ), het project 

“taalcoach” waarbij een individuele vluchteling gekoppeld wordt aan een autochtone burger , 

etc. Er werd ons uitgelegd hoe de asiel procedure werkt, waar de vluchteling bij geholpen 

wordt en hoe er gewerkt wordt aan de integratie van de statushouders in de Nederlandse 

samenleving.  Ook werd er alvast een klein gedeelte van een onderzoek gepresenteerd naar 

de groep Somalische vluchtelingen, die momenteel het grootste aandeel heeft in de groep 

vluchtelingen in het AZC. In het voorjaar wordt er een “Somalië dag” georganiseerd, waarop 

de eindresultaten van het onderzoek bekend worden gemaakt.  

Tot grote spijt van alle betrokken heeft de overheid de subsidie voor het project “taalcoach” 

met ingang van 2012 afgeschaft. Dit succesvolle project brengt o.a. Winterswijkse burgers in 

nauw contact met een vluchteling waarna het duo gedurende een half jaar elke week bij 

elkaar komt om de spreekvaardigheid te oefenen, samen naar de markt te gaan, een 

boodschapje te doen, etc. 



Omdat het hele terrein van asielzoekers,  statushouders en procedures die daarmee te 

maken hebben een werkterrein is van de centrale overheid, valt er voor ons als raads- en 

commissieleden nog heel veel te leren. Dat bleek ook zeker in de discussies die op deze 

avond gevoerd werden. Aangezien wij allen van harte uitgenodigd werden een dagdeel te 

komen kijken, zal dit interessante bezoek nog zeker vervolg krijgen. 

    

Uit de raadsvergadering door Dirk WillinkUit de raadsvergadering door Dirk WillinkUit de raadsvergadering door Dirk WillinkUit de raadsvergadering door Dirk Willink        
Terugblik Raadsvergadering 27 januari 2011. 

Voorafgaand aan de raadsvergadering werden we bijgepraat over de aanpak 

van de kerntakendiscussie. Op voorstel van Winterswijks Belang heeft de 

raad daar in november 2010 unaniem toe besloten. Zoals we gewend zijn zit 

de directeur volop te sturen in het proces maar gelukkig stelde de raad daar 

in grote eendracht haar mening tegenover. De organisatie wilde een bezuinigingspercentage 

per begrotingsprogramma vast leggen zodat men daarop kan sturen. Daarmee zouden we de 

discussie vooraf begrenzen. Bovendien weten we dan dat de organisatie probeert zijn eigen 

aandeel buiten schot te laten als aan de doelstelling is voldaan. Gelukkig was de raad het 

niet met een vooraf bepaald bezuinigingspercentage per programma eens. Want kort 

gezegd; alles is bespreekbaar. Daar bedoel ik mee dat we moeten durven creatief te denken 

en oude dogma’s los te laten. Het doel is een kleine efficiënte organisatie tegen de laagst 

mogelijke kosten. Ook zal intergemeentelijke samenwerking op een aantal gebieden tot een 

kwaliteitsverbetering en kostenafname kunnen leiden. De Sociale Dienst is daar een goed 

voorbeeld van. Het streven is in mei tot een afronding van de discussie te komen waarna er 

keuzes gemaakt kunnen gaan worden. Bij de keuzes wil Winterswijks Belang nog 

nadrukkelijk proberen de bevolking te betrekken. 

Omdat de agenda van de raadsvergadering een beperkte was voelden wij ons niet bezwaard 

meerdere vragen te stellen. Ruth van der Meulen vroeg of het waar was dat de gemeente 

eigenaren van stemlokalen had verzocht van hun vergoeding af te zien bij de komende 

provinciale verkiezingen. Ook vroeg ze waarom ambtenaren die daar tijdens werktijd zitten 

ook nog een extra vergoeding krijgen. Volgens het college zorgt de vergoeding voor een 

voldoende bezetting van de stemlokalen. Zonder de vergoeding zou het aanbod 

onvoldoende zijn. Daarnaast duurt het verblijf op het stembureau langer dan de gebruikelijke 

werktijd. Er was inderdaad verzocht aan de stembureaus om van hun vergoeding af te zien. 

Het aandeel in de kosten voor het lokaal bedraagt enkele honderden euro’s terwijl het 

loonaandeel bijna 7000 euro bedraagt. Het laat weer duidelijk zien dat er eerst buiten 

geprobeerd wordt kruimels te bezuinigen terwijl er binnen (in de ambtelijke organisatie) 

boterhammen vallen te besparen. Treurig! Hier horen de wethouders veel strakker op te 

zitten naar onze mening. 

Helma Ligtenbarg vroeg naar de reactie van het College op de afschaffing van het 

Rijksbudget voor de internationale samenwerking van Gemeenten door de Tweede Kamer 

(Motie VVD en SP). De 5 miljoen is toegevoegd aan het Aidsbestrijdingbudget van ruim 400 

miljoen en dus niet bezuinigd. Winterswijk heeft al 4 jaar een samenwerking met Camdeboo 

in Zuid Afrika en helpt daar met kennis en ureninzet huurwoningen te realiseren. Naast de 

Gemeente steunen ook de Woonplaats en het bedrijfsleven dit project met hun kennis. Het 

Rijk vergoedt de reis en projectkosten terwijl wij de kennis leveren. Vorig jaar hebben we er 

zelfs een prijs mee gewonnen als voorbeeldproject. Het nu ineens stoppen van dit project 

doet de betrouwbaarheid van de overheid geen goed en leidt tot kapitaalvernietiging. Wat de 

gevolgen in Camdeboo zijn laat zich raden. Bovendien zijn goede woonvoorzieningen ook 

een essentiële levensvoorwaarden. Ruim 60 projecten stoppen nu voor een budgetverhoging 



van 1 % in de Aidsbestrijding. Het College heeft in een brief aan het kabinet haar 

ongenoegen uitgesproken. Ook de VNG (ver.ned.gemeenten) is ernstig teleurgesteld. Wij 

hebben als Raad afgesproken in de Raad van februari een besluit te nemen over een brief 

namens de Raad aan de Tweede Kamer. Winterswijks Belang zal de brief schrijven en aan 

de raad voorleggen.  

Na 22 jaar heeft de Gemeente Winterswijk weer een nieuw Bestemmingsplan Buitengebied 

vastgesteld. Het nieuwe Bestemmingsplan biedt veel extra mogelijkheden en heeft een 

grotere flexibiliteit dan het vorige. Op voorstel van Winterswijks Belang mogen bewoners 

buiten de buurtschapkernen en het dorp per  wooneenheid nu 150 m2 aan bijgebouw 

realiseren. Dat is 50 meter meer dan in het vorige plan en wij denken daarmee de 

leefbaarheid van het buitengebied te vergroten. Ook past dit beter in regionaal verband. 

Alleen de PvdA en PW stemden tegen. 

Ondanks andere geruchten is het verplichte Rijks Archeologie beleid in de minst belastende 

vorm voor de Winterswijkse inwoners opgenomen in het bestemmingsplan. Ten gevolge van 

de aanwezigheid van 4 Natura 2000 gebieden in onze gemeente hebben we een ruim jaar 

vertraging opgelopen met de ontwikkeling van een MER (milieu effect rapportage)voor het 

hele gebied. Toen leek het maken van een (bestemmings)plan-mer een keuze nu is het 

volgens de wethouder een verplichting. Wij hoopten daarmee de individuele aanvrager van 

deze verplichting te kunnen vrijwaren maar dat is helaas niet gelukt. Zo zie je dat 

beleidontwikkeling ook een dynamisch proces is en zelfs voor deskundigen zeker niet 

transparant.  

Tenslotte werd een streep gezet onder de aanvraag om een paardenhouderij te mogen 

voeren op de Meester Brouwerlaan 8. Dit hoofdpijndossier sleept al jaren en wordt 

gekenmerkt door vele fouten van alle partijen. Winterswijks Belang heeft een pro actieve rol 

geprobeerd te spelen om tot afronding van dit dossier te komen maar uiteindelijk besloten 

tegen het voorstel te stemmen. De aanvrager kwam meerdere malen zijn afspraken die wij 

met hem hebben gemaakt niet na. Je moet het als aanvrager naar onze mening ook 

verdienen om als pilot gehonoreerd te worden en dat was helaas voor ons niet het geval. De 

Raad stemde in meerderheid voor en daarmee is het dossier gelukkig gesloten zodat we niet 

nog meer ambtelijke inzet hier aan verspillen. 

Bijzonder op deze avond was het waarnemend voorzitterschap van Bernhard Harfsterkamp. 

Dit kwam omdat de burgemeester vlak voor de raadsvergadering naar een brand werd 

geroepen. Bernhard heeft zijn taak als voorzitter rustig, correct en zelfs met meer humor dan 

we bij de fractievoorzitter van de PvdA gewend zijn ingevuld. Daarvoor kreeg hij terecht van 

Will de Graaff de complimenten. 

 

 

 

Van het bestuur door André van NijkerkenVan het bestuur door André van NijkerkenVan het bestuur door André van NijkerkenVan het bestuur door André van Nijkerken    
Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Winterswijk kreeg de 

organisatie van Jesus Christ Superstar in de steengroeve volkomen terecht 

de nieuwe 100% Winterswijk promotieprijs. Het onvergetelijke evenement in 

de steengroeve was opnieuw een initiatief uit de gelederen van WB. Hulde 

aan allen die een steentje hebben bijgedragen en vooral petje af voor onze 

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

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

worden. 

 



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

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

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

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

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

heeft gemaakt voor fatsoenlijke beeldkwaliteit. 

 

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

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

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

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

sportaccommodaties werden ingrijpend vernieuwd of zelfs helemaal nieuw gebouwd, zoals 

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

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

 

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

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

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

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

bestemmingsplan, terwijl tegelijkertijd betere garanties zijn ingebouwd voor behoud, herstel 

en verdere versterking van zowel de natuur als de diverse cultuurhistorische elementen in die 

natuur. Hulde opnieuw aan onze wethouder Gommers, die niet alleen aan de wieg heeft 

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

uiteindelijk een uitstekend product is geworden. Een groot compliment daarvoor! 

 

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

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

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

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

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

het buitengebied af te halen door te roepen dat het ook hoog tijd werd, maar uiteraard 

“vergat”  de VVD daar bij te vermelden dat het in ieder geval niet dankzij de VVD is dat er nu 

een nieuw bestemmingsplan ligt dat ook nog eens aanzienlijk flexibeler en liberaler is dan het 

vorige.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 



WWWWij hopen u hiermee weer op de hoogte gebracht te hebben van het ij hopen u hiermee weer op de hoogte gebracht te hebben van het ij hopen u hiermee weer op de hoogte gebracht te hebben van het ij hopen u hiermee weer op de hoogte gebracht te hebben van het 

reilen en zeilen van Winterswijks Belang en vertrouwen erop dat u de reilen en zeilen van Winterswijks Belang en vertrouwen erop dat u de reilen en zeilen van Winterswijks Belang en vertrouwen erop dat u de reilen en zeilen van Winterswijks Belang en vertrouwen erop dat u de 

nieuwsbrief met interesse gelezen heeft.nieuwsbrief met interesse gelezen heeft.nieuwsbrief met interesse gelezen heeft.nieuwsbrief met interesse gelezen heeft.    

    

Graag tot de volgende keer!  Graag tot de volgende keer!  Graag tot de volgende keer!  Graag tot de volgende keer!      


