
 

 

Nieuwsbrief Nieuwsbrief Nieuwsbrief Nieuwsbrief     

WiWiWiWinterswijks Belangnterswijks Belangnterswijks Belangnterswijks Belang                                maart maart maart maart     2011201120112011    
 

Beste leden van Winterswijks Belang en andere belangstellenden, 

 

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

 

Verslag Verslag Verslag Verslag     werkgroep Nationaal Landschapwerkgroep Nationaal Landschapwerkgroep Nationaal Landschapwerkgroep Nationaal Landschap        

door door door door Dirk WiDirk WiDirk WiDirk Willinkllinkllinkllink    

    
De nieuw benoemde werkgroep Nationaal Landschap van de gemeenteraad 

heeft in haar eerste vergadering gesproken hoe het thema nationaal landschap beter benut 

kan worden bij de promotie van onze gemeente. Zij zal haar advies hier over op de komende 

vergadering op 6 april  afronden en daarna aan de commissie samenleving sturen. 

Ook is er uitgebreid stil gestaan bij alle partijen die ambtelijk en maatschappelijk bij het 

thema Nationaal Landschap Winterswijk betrokken zijn. De werkgroep heeft een voorstel in 

voorbereiding voor vereenvoudiging van deze structuur en stuurt aan WCL een stuk om de 

interne discussie te stimuleren. Tijdens het laatste bezoek aan WCL bleek duidelijk dat WCL 

zelf ook zoekende is naar een duidelijke en relevante koers waarvoor wij enkele wegen 

wijzen. 

Op de openbare vergadering van 6 april wordt een overzicht gepresenteerd van het kap en 

poot beleid van bomen in onze gemeente. Ook zullen de consequenties van de aanwijzing 



van de verschillende Natura 2000 gebieden op de omgeving dan nader onder de loupe 

genomen worden.  

 

Voortgang Voortgang Voortgang Voortgang werkgroep kerntaken discussiewerkgroep kerntaken discussiewerkgroep kerntaken discussiewerkgroep kerntaken discussie        

door door door door ErwinErwinErwinErwin    te Sellete Sellete Sellete Selle    
 

Sinds de vorige nieuwsbrief is er 1 keer vergaderd door de stuurgroep. Dit 

omdat de focus in deze fase vooral ligt bij de projectgroep en in het teken staat van de 

inventarisatie van alle taken door de ambtelijke organisatie. 

Zoals het er nu naar uit ziet liggen we op schema en kan de besluitvorming over de 

Kerntakendiscussie plaatsvinden in de raadsvergadering op 25 & 26 mei. 

Er is in de laatste vergadering uitvoerig gesproken over hoe de burgerparticipatie moet 

worden ingevuld. Zo zullen er onder andere meerdere vertegenwoordigers van organisaties 

en bedrijven verzocht worden deel te nemen aan brainstormsessies onder 

verantwoordelijkheid van het college. In deze sessies zal er niet ingegaan worden op de 

specifieke keuzes die voortvloeien uit de Kerntakendiscussie, maar vooral op de algemene 

voorwaarden en wenselijkheid van taken die door de Gemeente uitgevoerd worden. 

De planning voor de 2e fase van de burgerparticipatie voor burgers, organisaties en bedrijven 

zier er als volgt uit: 

Op 3 mei informeren de projectleider en het college de raads- en commissieleden. Het gaat 
hierbij uitsluitend om informatieoverdracht. Raads- en commissieleden kunnen wel 
aanvullende vragen stellen, maar er is geen debat. De bijeenkomst is openbaar. De avond 
wordt geleid door een professionele (neutrale) dagvoorzitter. 
Op 10 mei vindt een inspraakavond plaats. De avond wordt opnieuw geleid door een 
professionele dagvoorzitter, die insprekers de ruimte geeft om hun verhaal te houden. 
Op 17 mei is er een gecombineerde commissievergadering, met als enig onderwerp de 

Kerntakendiscussie en haar gevolgen. Deze staat onder leiding van één van de 

commissievoorzitters. In deze vergadering zal wel uitvoerig gedebatteerd kunnen worden. 

Voor al deze bijeenkomsten zal gezocht worden naar een geschikte locatie die voldoende 

ruimte biedt voor alle belangstellenden. 

De stuurgroep vindt het jammer dat de eerste bijeenkomst in de meivakantie plaatsvindt, 

maar uitgaande van de huidige planning, is er geen alternatieve datum te vinden. 



Daarnaast is er ook gekeken naar de wijze waarop onze buurgemeenten de 

Kerntakendiscussie en de burgerparticipatie hebben ingevuld en waar mogelijk zullen wij 

proberen het beter te doen. 

 

Wordt vervolgd… 

 

 

Verslag van de werkgroep Duitsland door Henk Jan Verslag van de werkgroep Duitsland door Henk Jan Verslag van de werkgroep Duitsland door Henk Jan Verslag van de werkgroep Duitsland door Henk Jan 

TannemaatTannemaatTannemaatTannemaat    
 

De raadswerkgroep Duitsland is een werkgroep van de raad, welke zich 

bezighoudt met contacten die er al zijn met onze (Duitse) buren en om nieuwe te 

ontwikkelen. 

Deze contacten zijn er soms al en ook op allerlei niveaus. Zo zijn er ambtelijk veel contacten 

als het bijvoorbeeld gaat over wegen rond de grensstreek, zaken als bijv. Wenninkfeld en 

bijvoorbeeld, heel actueel, het overleg met Vreden over Gaxel. 

 WB is een warme pleitbezorger en ook trekker van dit project. Duurzame energie en 

innovatieve, euregionale samenwerking om een nieuw industriegebied te maken dat aansluit 

op het stuk dat er al in Vreden is. En dan op een manier die nieuw is. Het college, en dan 

vooral onze wethouder Rik Gommers is hier nauw mee verbonden. 

Wat echter ook een deel van de werkzaamheden in de werkgroep zijn, is het dichter bij 

elkaar brengen van de twee nationaliteiten. U zult versteld staan van de talloze contacten die 

er al over en weer zijn. Op allerlei gebied: cultureel, sport, op gebied van taal (dialect), en 

nog veel meer. En vergeet niet hoeveel Duitsers er hier op de markt lopen iedere week,  en 

hoeveel  Winterswijkers  er met plezier naar Vreden of Bocholt gaan om een middagje te 

winkelen. 

Zo zijn we nu weer doende om een goede invulling te geven aan de ‘noaberprijs’.   

De prijs is voor een individu of groep, dat kan zowel  Nederlands of Duits zijn, die afgelopen 

tijd de banden tussen beide nationaliteiten heeft aangehaald en verstevigd.  

Ze zeggen wel eens: een goede buur is beter als een verre vriend.  Dat gaat ook zeker op 

voor de contacten met onze naaste buren. Ook dat is een Winterswijks Belang! 



 
 

Voortgang StrandbadVoortgang StrandbadVoortgang StrandbadVoortgang Strandbad        
door door door door HelmaHelmaHelmaHelma    LigtenbargLigtenbargLigtenbargLigtenbarg 

    

…zomer… zon… STRANDBAD……zomer… zon… STRANDBAD……zomer… zon… STRANDBAD……zomer… zon… STRANDBAD…    

10 jaren zijn inmiddels verstreken… wat is de tijd voorbij gevlogen… en nog kon soms de tijd 

niet snel genoeg voorbij gaan… maar de opening van het Strandbad is nu toch echt 

aanstaande! 

Naast een groep niet aflatende enthousiaste vrijwilligers in de vorm van Stichting Behoud 

Strandbad, bleek zelfs een nieuwe politieke partij nodig om de (provinciale) politici in te laten 

zien, dat dit bijzondere stukje cultuurhistorie in een bijzonder mooi stukje Winterswijk niet 

verloren mocht gaan. U weet het vast nog wel, het Strandbad was één van de speerpunten 

bij de oprichting van Winterswijks Belang en de daaropvolgende verkiezingen. 

En nu is het dan zover: vrijdag 3 juni worden 10 jaren van vechten voor behoud van het 

Strandbad, bezegeld met de heropening van dit  fantastisch mooi gerestaureerde bad! 

Uiteindelijk is het gelukt om bij provincie, gemeente en private partijen de handen op elkaar 

te krijgen voor heropening van het Strandbad. Door deze goede samenwerking zijn het 

paviljoen en het bad het afgelopen jaar grondig gerestaureerd en voldoen weer helemaal 

aan de eisen van deze tijd.  

In het paviljoen wordt StrandLodge gevestigd, onder leiding van Mike en Sabine Vrijdag. Op 

de bovenverdieping van het paviljoen wordt een bijzonder restaurant gevestigd, op de 

benedenverdieping een kookstudio (met live-cooking) en buiten, als vanouds, een kiosk. 

Inmiddels valt er zoveel te vertellen over dit bad, dat er wel een boek over geschreven kan 

worden. Liever nog nodig ik u uit, om met eigen ogen het eindresultaat te komen bekijken 

(en proeven). 



    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

VerslagVerslagVerslagVerslag    rrrrondeondeondeondettttafelafelafelafelggggesprek esprek esprek esprek     winkeltijdenwinkeltijdenwinkeltijdenwinkeltijden    

door door door door DickDickDickDick    OonkOonkOonkOonk    

    
Beste WB-ers en hopelijk anderen met interesse in de kijk op de zaken die wij voor de 

Winterswijkers proberen te doen. 

Op verzoek van Winterswijks Belang is er een ronde tafel georganiseerd bij het Wamelink 

met als doel te luisteren naar de voor- en tegenstanders van open zondagen in welke vorm 

dan ook. 

Helaas was de opkomst niet helemaal de gewenste daar voornamelijk de bekende voor- en 

tegenstanders er waren. Gehoopt werd dat er ook mensen die wonen in het winkelcentrum, 

verenigingen, toeristensector, horeca en andere betrokkenen zouden komen, zodat de 

gemeenteraad een goed beeld van de meningen van deze diverse organisaties zou 

verkrijgen. 

Ook hier geldt dat als u iets ergens van vindt :  laat uw mening dan horen! Helaas worden de 

gemeenteraadsleden vaak achteraf bekritiseerd als: “ waarom hebben jullie dit of waarom 

hebben jullie dat......” Maar goed, er is nog een mogelijkheid om uw mening te geven in de 

vorm van een enquête op de site van de gemeente invullen of een formulier afhalen op het 

gemeentekantoor. 



De meningen op de bijeenkomst waren erg uiteenlopend van:  alle zondagen open door 

voornamelijk supermarkten en groot winkel bedrijven maar ook lokale winkeliers propageren 

dat je elke zondag de mogelijkheid moet hebben om open te gaan en dit een beslissing moet 

zijn van de individuele winkelier. Daarentegen zijn ook vele kleine winkeliers er op tegen. Het 

brengt volgens niet meer omzet alleen verschuiving en de klant heeft al 6 dagen en een 

koopavond de gelegenheid te winkelen en zij verwachten dat daardoor vele kleine winkeliers 

op den duur gevaar lopen in hun bestaansrecht maar vooral kwaliteit van leven. Ook 

de marktkooplieden vinden de open zondag geen goed idee; misschien seizoensgebonden 

of zoals nu al mag 12 zondagen per jaar. 

Kortom het zal nog een stevige discussie en gezonde afweging worden in de gemeenteraad 

en ik wens ze daarbij veel wijsheid toe. 

         

 Uit de raaUit de raaUit de raaUit de raadsvergadering door Ruth van der Meulendsvergadering door Ruth van der Meulendsvergadering door Ruth van der Meulendsvergadering door Ruth van der Meulen    
Terugblik Raadsvergadering 31 maart 2011. 

 

Voor WB waren er 3 belangrijke punten  in deze raadsvergadering. Allereerst  

het “hamerstuk” over de voorgenomen uitwerking van de “coöperatiegedachte” binnen de 

Regio Achterhoek .  In de “ Agenda 2020” zijn duurzame ambities verwoord waaruit blijkt dat 

de Achterhoek  na de crisis weer positief is opgestaan. Dit plan moet samen met de 

ondernemers en organisaties eendrachtig opgepakt worden waarbij zij samen met  overheid  

resultaatgericht te werk moeten gaan zonder bureaucratie een kans te geven!   WB zegt 

positief ja tegen dit voornemen. 

 WB heeft zich zeer  kritisch uitgelaten over het functioneren van de Rekenkamer. Hoewel 

we tevreden zijn over de nieuwe werkafspraken die er gemaakt zijn, hebben wij toch 

voorgesteld het budget voor de rekenkamer te verminderen met 50%. Wij vragen grote 

bezuinigingen van allerlei organisaties en kunnen zelf niet buiten schot blijven. Toen de 

meerderheid van de andere partijen in de raadsvergadering aangaven niet nu, maar na 

afronding van de kerntakendiscussie wel akkoord te gaan met dit voorstel, hebben we ons 

voorstel  ingetrokken. 

Het derde belangrijke punt van deze raadsvergadering was het voorstel om met de raad een 

“brandbrief” te sturen aan de minister van onderwijs en de Tweede Kamer waarin we onze 



zorgen uiten over de voorgenomen bezuinigingen op het speciaal onderwijs. Onderwijs wat 

ervoor zorgt dat ook kwetsbare kinderen naar school kunnen en zich kunnen ontwikkelen.  

Hoewel  de raad weet dat dit rijksbeleid is, heeft de meerderheid  ervoor gekozen deze brief 

te versturen.  

 

Presentatie Projecten door de Gemeente op 10 maart 2011 Presentatie Projecten door de Gemeente op 10 maart 2011 Presentatie Projecten door de Gemeente op 10 maart 2011 Presentatie Projecten door de Gemeente op 10 maart 2011 

door Dirk Willinkdoor Dirk Willinkdoor Dirk Willinkdoor Dirk Willink    
    

Op de presentatieavond werden verschillende gemeentelijke projecten 

toegelicht. Kort wordt de huidige stand van zaken van ieder project beschreven. 

Hilgelo.Hilgelo.Hilgelo.Hilgelo.    

Rond het Hilgelo is in de vorige bestuursperiode een ambitieus recreatieplan ontwikkeld voor 

het topsegment van de markt in de vakantiehuisjes.  De gebouwen zijn qua vormgeving in 

kleine clusters als een (scholten)boerderij met enkele schoppes verspreid door het 

landschap geprojecteerd. Het kost veel moeite een financier voor het goedgekeurde voorstel 

te vinden tijdens de huidige economische crises. Al eerder is het gebied waar de WVG 

(voorkeursrecht van aankoop van de grond) op rust verkleind. Het huidige contract met 

Roelofs loopt op 1 januari aanstaande af. Daarna zijn mogelijk andere partijen in beeld of 

kan het zijn dat het plan geparkeerd wordt in afwachting van betere tijden. 

Samenwerking Camdeboo.Samenwerking Camdeboo.Samenwerking Camdeboo.Samenwerking Camdeboo.    

De gemeente werkt samen met de woonplaats en een stedenbouwkundig bureau en vele 

lokale partijen uit Camdeboo (Zuid Afrika) aan het ontwerpen en ontwikkelen van een wijk 

met huurwoningen. Tussen de kleine gratis Mandela-woningen en een  duur “vrij segment” 

zit helemaal niets. Winterswijk is op kosten van het VNG al enkele jaren met het project 

bezig. Wij leveren de arbeid en kennis en de Vereniging Ned. Gemeenten betaalt de kosten. 

Recent hebben we een prijs gewonnen voor dit succesvolle project. De tweede kamer heeft 

echter de bijdrage acuut gestopt terwijl we de afronding naderen. Wij vinden dit pure 

kapitaalvernietiging en bovendien een voorbeeld van onbehoorlijk bestuur naar onze 

projectpartners (bedrijfsleven in Nederland en de verschillende partijen in Camdeboo). Er 

wordt nog gekeken of het project toch nog vervolgd kan gaan worden. 

    



Dennenoord.Dennenoord.Dennenoord.Dennenoord.    

Al sinds de periode 2002/2006 is de gemeente met de ondernemers van Dennenoord en de 

Provincie in gesprek om te kijken of verplaatsing van de bedrijven naar een bedrijfsterrein en 

sanering en ontwikkeling van het gebied  haalbaar is. Kort gezegd kunnen we zeggen dat dat 

niet het geval is. De gemeenteraad heeft haar bijdrage in de loop van de tijd teruggebracht 

tot 1 miljoen. Aangezien de Provincie geen grote bijdrage wil leveren lijkt daarmee voor dit 

plan definitief het doek te vallen. 

Arrisveld.Arrisveld.Arrisveld.Arrisveld.    

Het plan op het terrein van de voormalige kaasfabriek is geen gemeentelijk project maar van 

een ontwikkelaar. De gemeenteraad is al eerder akkoord gegaan met de laatste versie 

waarbij alleen de verkeerstechnische aanpassingen naar de rondweg of de Groenloseweg 

nog niet helemaal duidelijk zijn. Er zal een correcte landschappelijk inpassing moeten 

plaatsvinden. 

Spoorzone.Spoorzone.Spoorzone.Spoorzone.    

In dit gebied zijn de houthallen van Capis nu allemaal verdwenen. De gemeente rond de 

haalbaarheidsstudie naar de verbinding van de Parallelweg met de Dingstraat over of onder 

het spoor naar Arnhem binnenkort af. Het is een verhaal waar al verschrikkelijk lang aan 

gewerkt wordt door de gemeente maar waarvan nog steeds niet bekend is met welke kosten 

dit plan gepaard gaat. Er zijn vele onzekere factoren en het lijkt erop dat dit de gemeente 

meerdere miljoenen gaat kosten. Winterswijks Belang heeft al aangegeven  dit zeker niet 

tegen iedere prijs te willen en oriënteert zich op alternatieven. Ook de verdere invulling van 

de spoorzone is op dit moment niet helder. De wethouder riep op ieders gedachten over 

invulling van de spoorzone kenbaar te maken. Zolang NS Vastgoed denkt de hoofdprijs voor 

dit gebied te willen ontvangen lijken vervolgplannen niet heel waarschijnlijk. 

 

    

    

    

    

    



Een jaar onderweg Een jaar onderweg Een jaar onderweg Een jaar onderweg 

door Rik Gommersdoor Rik Gommersdoor Rik Gommersdoor Rik Gommers    
    

De tijd vliegt, 
 

Als college zijn we nu ongeveer een jaar 
op weg. De tijd vliegt en door de financiële 
druk zijn het extra bewogen tijden. 
Daardoor is het meer dan ooit belangrijk te constateren dat de samenwerking ook in dit 
college prima is. Uiteraard zijn we druk doende de door de raad gestelde doelen te 
realiseren. laat me er een paar noemen waarmee ik me bezig houd. De uitvoering van de 
sportnota is weer een heel eind verder zoals is te zien bij sportpark Jaspers (foto invoegen); 

Het bestemmingsplan buitengebied zit in de finale fase; Met de 
structuurvisie is de richting waarin Winterswijk zich ontwikkelt 
duidelijk aangegeven; De bouw van de Driemark en de 
bijbehorende tunnel vorderen gestaag. Ook bij 't Spekende en in 
de Wooldstraat (waar o.a. C&A zich heeft gevestigd) kun je de 
vruchten van ons ruimtelijk beleid zien.  
 
Natuurlijk is er nog een hoop te doen. Zo zijn de discussies over 
de bezuinigingen met de gesubsidieerde instellingen in volle 
gang en verre van eenvoudig. 
Met respect voor elkaar werken we, ondanks verschillende 
inzichten, aan oplossingen. Die zijn nog niet zover dat ik die u 
kan melden.. Stof voor de volgende nieuwsbrief.. Tot dan!!  
    

    

    

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

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


