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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: 

    

Terugblikraadsvergadering 28 april 2011Terugblikraadsvergadering 28 april 2011Terugblikraadsvergadering 28 april 2011Terugblikraadsvergadering 28 april 2011    

door Dirk Widoor Dirk Widoor Dirk Widoor Dirk Willinkllinkllinkllink    
 

Voor elke raadsvergadering worden er aselect een tiental Winterswijkers 

uitgenodigd om VIP gast van de gemeente te zijn voor-, tijdens en na de 

raadsvergadering. Rond 18.00 uur ontvangt de burgemeester de VIPs  in de 

raadzaal waarbij dan ook een wethouder, de griffier en twee raadsleden aanwezig zijn. Bij 

een broodje wordt het gemeentelijk bestuur toegelicht en vragen beantwoord. Ook wordt er 

een rondleiding door het oude raadhuis gegeven. 

Dit keer was ik samen met Elvira Scheepers (PvdA) als raadslid aanwezig. Het was een 

bijzonder ontspannen en gezellige bijeenkomst. De VIPs zijn altijd zeer enthousiast over het 

geboden programma en vragen honderd uit. Het is duidelijk dat het functioneren van het 

college van burgemeester en wethouders, de gemeenteraad en de ambtelijke organisatie 

beter in beeld komen als ook de onderlinge relaties. 

Tijdens de raadsvergadering heeft  Winterswijks Belang bij het vragenhalfuurtje een aantal 

vragen gesteld. Helma Ligtenbarg vroeg of er een betere afstemming van werkzaamheden 

aan de provinciale wegen kon plaatsvinden tussen provincie en gemeente. Onlangs was op 

een zeer drukke dag met Duitse bezoekers een forse file ontstaan vanaf café Schreurs door 

asfaltreparatie van de kruising in de Kottenseweg.    

Zelf heb ik de gemeente geprezen voor het paasvurenbeleid waarbij een grote 

verantwoordelijkheid bij de paasvuurstokers zelf werd neergelegd en de gemeente heeft 

gezorgd voor een gerichte (zeer functionele) informatiestroom. Gelukkig is er niets mis 

gegaan dus het vertrouwen in de burger bleek terecht! Ik vroeg het College of deze aanpak 

model mag staan voor meer beleid binnen de gemeente? 

Op de agenda staan altijd meerdere akkoord(A) en bespreek (B) stukken. Over de A stukken 

wil niemand meer wat zeggen en zijn we het eens, maar bij de B stukken is dat normaal nog 

niet het geval. Het bijzondere dit keer was dat we het ook over de bespreekstukken eens 

waren. Dat ging dus lekker snel. Eén van de akkoordstukken was het Groenstructuurplan. 

Enkele jaren geleden heb ik, aan de voorkant van hernieuwd Groenbeleid, een ronde 



tafelgesprek over dit onderwerp mogen leiden. Na een boeiende, goedbezochte avond kon 

de volgende visie worden geformuleerd;  

“Het Winterswijkse groen draagt bij aan een fraaie, herkenbare en waarde(n)volle woon en 

leefomgeving. Een robuuste en duurzame groenstructuur koestert het landschappelijk groen, 

biedt naast intensief cultuur groen ruimte voor ecologie en staat in nauwe verbinding met het 

buitengebied. Duurzaamheid, veiligheid en beheerbaarheid gelden hierbij als 

randvoorwaarde.” 

 In de nota staat hoe in elke wijk de groenstructuur verbeterd kan worden. Tevens worden 

extra kansen benoemd, bijvoorbeeld in het kader van ons Nationaal landschap. Samen met 

andere werkzaamheden (riool en wegenonderhoud) kan dus steeds een integraal plan van 

aanpak per gebied ontwikkeld worden. Een mooi resultaat waar Winterswijk mee vooruit kan. 

Tenslotte werd Jeroen Rensen als raadslid geïnstalleerd voor de SP. Na jarenlange 

voorbereidingen heeft Eric ter Horst al na een paar maanden raadslidmaatschap wegens 

gezondheidsproblemen moeten afhaken. Sneu voor hem. We hopen op een goede 

samenwerking met Jeroen. 

Na afloop van de raadsvergadering hebben we nog met alle gasten een glaasje gedronken 

en nagepraat. Men was enthousiast. Mocht u nu ook een keer graag VIP gast van de 

gemeente willen zijn dan kunt u het beste contact opnemen met de griffier van de gemeente. 

    

Welstandsbeleid door Dirk WillinkWelstandsbeleid door Dirk WillinkWelstandsbeleid door Dirk WillinkWelstandsbeleid door Dirk Willink  

    
In het coalitieakkoord staat een korte zinsnede die zegt dat een 

welstandsadvies alleen nog bij monumenten verplicht is. Dit is 

wel wat kort door de bocht, dat wisten we ook wel, maar eigenlijk 

is de zinsnede het resultaat van algemene onvrede binnen de 

coalitie over het functioneren van de welstandscommissie. De 

één wil alle regelgeving tot een minimum beperken, de ander is 

ontevreden over incidenten (?) als in de Bossesteeg of de vele “betonmonsters” van 

de afgelopen decennia in ons dorp. Ook is het voorstelbaar dat je een gebied 

(bijvoorbeeld een nieuwbouwwijk als de Rikker) welstandsvrij maakt en andere (het 

winkelcentrum) nog veel strakker voorschrijft welke beeldkwaliteit je beoogt te 

bereiken. Wél was iedereen het er over eens dat de recente bouwwerken op de plek 

van de bank in de Spoorstraat, bij het Spekende en de voormalige Elka als zeer veel 

aantrekkelijker mogen worden betiteld. Ik beschouw dit als een rechtstreeks 

compliment aan Rik Gommers en Winterswijks Belang. 

Inhoudelijk komen we hier in de commissievergadering in mei op terug waarna er 

nieuwe kaders voor het functioneren van de welstandscommissie kunnen worden 

gesteld. 

 

 

 

 Commissiepresentaties Commissiepresentaties Commissiepresentaties Commissiepresentaties  door Ruth van der Meulen door Ruth van der Meulen door Ruth van der Meulen door Ruth van der Meulen    

    
Op 7 april stonden er een drietal openbare presentaties voor raads- en 

commisieleden op de agenda:  



    

“100% Winterswijk” / Stichting Winterswijk Marketing“100% Winterswijk” / Stichting Winterswijk Marketing“100% Winterswijk” / Stichting Winterswijk Marketing“100% Winterswijk” / Stichting Winterswijk Marketing    

Ester Reusink en Betty Wassink maakten ons in deze presentatie 
deelgenoot van het ontstaan en het doel van de  stichting en lieten 
alle activiteiten en plannen in het kader van de campagne 100% 
Winterswijk de revue passeren. In deze stichting bundelen zowel 
de gemeente als het bedrijfsleven hun krachten om Winterswijk 
meer op de kaart te krijgen bij toeristen, bedrijven, potentiële 
inwoners etc. Als gevolg van deze campagne ziet u de 100% 
Winterswijk bakfiets in het centrum of bij evenementen, eindigde 
Winterswijk in de top van de beste wandelgemeentes van Nederland, heeft HSF 2 
vrachtwagens op laten tuigen als rijdende ambassadeurs van Winterswijk, zijn er toeristische 
stadsplattegrondjes gemaakt om gasten wegwijs te maken in ons dorp, worden er speciale 
kranten uitgegeven, staat er een info wand bij Obelink om de klanten te verleiden door te 
rijden naar Winterswijk, wordt er een nieuwe website gelanceerd met een steeds actuele 
evenementen kalender, etc. etc.  De belangrijkste doelstelling van de stichting is om iedere 
Winterswijker tot ambassadeur te maken van Winterswijk! Aan Betty en Ester zal het niet 
liggen : deze dames lopen over van goede en creatieve ideeën! 

 
“TIJD”, de vrijwilliger heeft het, de mantelzorger krijgt het!“TIJD”, de vrijwilliger heeft het, de mantelzorger krijgt het!“TIJD”, de vrijwilliger heeft het, de mantelzorger krijgt het!“TIJD”, de vrijwilliger heeft het, de mantelzorger krijgt het!    

    

Mw de Boer, beroepskracht bij de Stichting Vrijwillige Zorgverlening 

Oost Achterhoek wilde graag het werk van deze stichting onder de 

aandacht brengen bij de raads- en commissieleden. 

De stichting werft, begeleidt en ondersteunt vrijwilligers die minimaal 

2 dagdelen per maand een chronisch zieke, iemand met een 

beperking of demente willen verzorgen. De zorg die verleend wordt is 

niet medisch of huishoudelijk van aard maar ligt meer op het vlak van oppassen, samen iets 

ondernemen, wandelen of een spelletje doen. De komst van de vrijwilliger van deze stichting, 

stelt de vaste mantelzorger in staat om eens een dagdeel lekker voor zichzelf te besteden. 

Wist u dat er in Nederland zo’n 3,5 miljoen mantelzorgers zijn? Mensen die meestal dag en 

nacht, dag in dag uit, de zorg voor een familielid, echtgenoot of buurvrouw op zich nemen en 

daarmee vaak zwaar belast zijn. 

Het eigen leven van de mantelzorger wordt vaak helemaal aan de kant gezet.  Door de 

toenemende vergrijzing en de bezuinigingen in de zorg, zal het aantal zorgbehoeftigen en 

daarmee het aantal mantelzorgers in de toekomst alleen nog maar toenemen. 

De stichting heeft de oost-Achterhoek tot werkgebied en draait op een kleine subsidie van elk 

van de deelnemende gemeenten.  Mw. De Boer wist ons allemaal te overtuigen van het 

nuttige, noodzakelijke en vaak hartverwarmende karakter van het werk wat alle vrijwilligers 

verrichten.  De subsidie die we aan deze stichting verstrekken is maar een klein bedrag maar 

heeft een kanjer van een resultaat. Op dit soort “pareltjes” moeten we echt zuinig zijn!!! 

 

    

Meerjaren perspektief grondexploitatie.Meerjaren perspektief grondexploitatie.Meerjaren perspektief grondexploitatie.Meerjaren perspektief grondexploitatie.    

    

Grondexploitatie is altijd een belangrijke post in een gemeentelijke 

begroting. De gemeente koopt en verkoopt grond  ten behoeve van 

woningbouw, industrieterreinen, sportvelden etc. Hiermee zijn vaak 

enorme bedragen gemoeid die ook nog eens sterk afhankelijk zijn 

van economische factoren. In tijden van crisis is het magertjes met 

de verkoop en de prijs; in tijden van een bloeiende economie,  is de grond meer waard door 



grotere vraag naar grond. Nu we al enige tijd kampen met een krimpende economie, leek het 

de gemeente verstandig om het grondbeheer apart in een duidelijk document inzichtelijk te 

maken. Tevens bestond er behoefte om de risico’s die gepaard gaan met grondexploitatie 

inzichtelijk te maken. Dit alles is nu uitgewerkt in een MPG ( Meerjaren Perspectief 

Grondexploitatie ) wat voortaan als bijlage bij de begroting en jaarrekening  gevoegd wordt. 

De cijfers uit  het MPG zijn hierin dan weer terug te vinden.  

Dit alles was beslist geen lichte kost voor de aanwezigen maar gaf wel een onontbeerlijk 

inzicht in de gemeentelijke grondexploitatie. Per slot van rekening moet de raad in deze 

materie haar controlerende en taakstellende  rol serieus nemen! 

 

 

Scholingsmiddag : “Dat is Jeugdzorg”, door Ruth van der Scholingsmiddag : “Dat is Jeugdzorg”, door Ruth van der Scholingsmiddag : “Dat is Jeugdzorg”, door Ruth van der Scholingsmiddag : “Dat is Jeugdzorg”, door Ruth van der MeulenMeulenMeulenMeulen    

    
Op 8 april organiseerde de Provincie Gelderland een scholingsmiddag met als onderwerp de 

jeugdzorg zoals die op dit moment geboden wordt. Deze middag was  bedoeld voor 

bestuurders van gemeenten en er waren dan ook zo’n 100 wethouders, ambtenaren en 

raadsleden uit heel Gelderland aanwezig. Zoals u wellicht weet, wordt in de komende jaren 

de uitvoering van het jeugdbeleid overgeheveld van de provincie naar de gemeenten. Er gaat 

dus heel wat op ons afkomen! Om alvast een voorproefje te krijgen van het gehele werkveld, 

de doelgroep en de zorgverlening, hielden een drietal sprekers een voordracht waarmee wij 

allen een globaal doorzicht kregen van het jeugdbeleid. Direct valt op dat er heel veel spelers 

in het veld zijn en er een enorme versnippering bestaat in de hulpverlening, de 

subsidiestromen en de opdrachtgevers. Hoewel iedereen die werkzaam is in de jeugdzorg 

alles uit de kast trekt om het beste voor  kinderen die hulp nodig hebben te bewerkstelligen, 

snap je direct dat het een onoverzichtelijk geheel is waardoor er heel erg veel tijd en energie 

wegstroomt doordat iedereen, iedereen op de hoogte moet stellen. Dat er bezuinigd en dus 

gereorganiseerd moet worden waarbij bovenal de hulpverlening aan het kind moet 

prevaleren boven taaie burocratie, lijkt mij dan ook duidelijk. En dat het een hele operatie 

wordt om de zorg over te hevelen naar de gemeente, daaraan hoeven wij ook niet te 

twijfelen.  Het was leerzame middag die op verzoek van de aanwezigen een vervolg zal 

krijgen waarbij de overgang van jeugdzorg van de provincie naar de gemeentes centraal zal 

staan. 

Wordt vervolgd… 

 

Workshop “social media” door Ruth van der MeulenWorkshop “social media” door Ruth van der MeulenWorkshop “social media” door Ruth van der MeulenWorkshop “social media” door Ruth van der Meulen    

    
De raadsleden die zich daar op tijd voor in hadden geschreven, konden deelnemen aan een 

workshop “social media”, georganiseerd door de VNG en Actieprogramma Lokaal Bestuur en 

gegeven door een specialist op dat gebied : Jeanet Bathoorn. In een 

enthousiast tempo nam zij ons mee door Facebook, Twitter, 

LinkedIn, Youtube, Foursquare en andere sociale media. Met name de 



vraag wat deze moderne communicatie middelen kunnen betekenen voor het raadswerk en 

het funktioneren van een politieke partij kwam aan bod. Ook WB zal zich gaan bezinnen op 

de zin en onzin hiervan en gaat zich op het pad van social media begeven! Houd ons dus in 

de gaten!  
 

 

Verslag vergadering Nationaal Landschap door Jan OonkVerslag vergadering Nationaal Landschap door Jan OonkVerslag vergadering Nationaal Landschap door Jan OonkVerslag vergadering Nationaal Landschap door Jan Oonk    

    
In een vorige nieuwsbrief is aangekondigd dat de Werkgroep Nationaal 

Landschap van de gemeenteraad weer gestart is. Op woensdag 6 april is er 

weer een vergadering geweest waarvan ik hier een beknopt verslag wil geven. 

Er stonden een paar interessante onderwerpen op de agenda. Zo werd door  

Joachim Tuenter van de afd. VROM informatie gegeven over de mogelijke gevolgen voor de 

omgeving van Natura 2000. Het is een uitermate complexe materie waarbij de overheid haar 

systematiek en de spelregels niet helder heeft en een vlucht voorwaarts maakt qua 

theoretiseren.  Dit moet simpeler kunnen! De werkgroep wil proberen om de wetgeving 

eenvoudiger en begrijpelijker te maken voor de ondernemers in de betreffende gebieden. Er 

is wel gebleken tijdens deze uitleg dat het nog steeds niet duidelijk is hoe men als Provincie 

en Rijk de regels gaat vast stellen. De zorg voor de leefbaarheid van het buitengebied werd 

onderstreept en juist daarom zullen ook bedrijven gekoesterd moeten worden. Vooral de 

bedrijven die graag willen uitbreiden hebben op dit moment met een zeer ingewikkelde 

wetgeving te maken. Toch stelde Henk Wikkerink, voormalig voorzitter LTO, dat er ook 

misschien nog een positieve richting aan gegeven kon worden. Het blijft een aandachtspunt 

van de werkgroep.  

Ook is er door de werkgroep in een vorige vergadering gekeken welke partijen er bij het 

thema Nationaal Landschap betrokken zijn en of dit de meest effectieve organisatievorm 

betreft. De werkgroep heeft geprobeerd een advies te maken met een vereenvoudiging door 

betere samenwerking en wil daarnaast graag WCL sterker, onafhankelijker en vitaler maken. 

In haar advies aan WCL zijn enkele stellingen ter stimulering van de discussie opgenomen. 

Hier de stellingen zoals de werkgroep die heeft samengesteld: 

1) Het verdient de voorkeur te streven naar de kortst mogelijke effectieve lijnen tussen 

Winterswijk en de Provincie. 

2) Het Platform Nationaal Landschap Winterswijk kan vervallen omdat de doelstelling 

goed binnen die van WCL te integreren valt en de bemensing vrijwel hetzelfde is. 

3) Het verdient de voorkeur te streven naar een nieuwe WCL met de volgende 

kwaliteiten; 

*Het werkgebied is het volledig Nationaal Landschap Winterswijk. 

* WCL vormt de best mogelijke afspiegeling van het volledige maatschappelijk 

krachtenveld binnen het Nationaal Landschap of de gemeente. 

* WCL is zelfstandig opererend op apolitieke wijze en heeft een partnerrelatie met de 

gemeente. 

*De doelstelling/missie van WCL zijn helder verwoord en de werkwijze is gericht op 

het realiseren ervan. 

Tenslotte heeft de Werkgroep Nationaal Landschap Winterwijk de Herinrichting Commissie 

Winterswijk Oost als een zelfstandige groep werkzaam namens de Provincie beschouwd. 

De werkgroep brengt dit stuk graag in bij WCL ter discussie en hoort de reactie hierop. 



Ook heeft de werkgroep een voorlichting gehad van Raymond Krabbenborg van de 

gemeente (tegenwoordig ROVA) over de bomen van de gemeente en hoe er mee omgegaan 

wordt. Door op tijd te snoeien en te rooien wil de gemeente bewerkstelligen dat er een 

gezond bomen bestand in de gemeente Winterswijk is. Opvallend is de constatering dat de 

gemeente voor 80 % een volgroeid bomen bestand heeft en dat jaarlijkse aanpoot 

noodzakelijk is om de komende 50 jaar geen kaalslag te krijgen. 

In een vorige vergadering werd door mij om een lijst gevraagd over de bomenkap en 

afgegeven vergunningen zodat we kunnen zien of er gekapt word zoals er ook aangevraagd 

is en er niet meer gekapt word dan is toegestaan zoals in het verleden regelmatig het geval is 

geweest. Dit naar aanleiding van het wel erg rigoureus kappen van monumentale bomen en 

houtwallen door o.a. Natuurmonumenten en Gelders Landschap. De lijst was volgens de 

wethouder Te Gronde wel klaar maar door ons nog niet ontvangen.    

 

 
 

 

 

 

  

 

Huishoudboekje op orde! door André van NijkerkenHuishoudboekje op orde! door André van NijkerkenHuishoudboekje op orde! door André van NijkerkenHuishoudboekje op orde! door André van Nijkerken    
 

Onlangs las ik in een paginagrote advertentie van het CDA dat het financiële 

huishoudboekje van de gemeente Winterswijk mede of vooral dankzij het 

CDA al weer op orde is. Opmerkelijk, want datzelfde CDA hield de kiezers in 

de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 nog voor dat 

Winterswijk er financieel gezien rampzalig voor stond. Kan het huishoudboekje dan in amper 

een jaar tijd al weer op orde zijn? Terwijl er sindsdien nog nauwelijks iets is gebeurd behalve 

het ‘aankondigen’ van ingrijpende bezuinigingen? Of heeft het CDA de financiële positie 

destijds overdreven en viel het allemaal wel mee? Afgelopen week kwam daar nog eens het 

krantenbericht overheen waarin wethouder Te Gronde van de VVD aangaf dat de financiële 

positie van Winterswijk zich sneller ‘hersteld’ dan verwacht en dat ook de impact van de 

Rijksbezuinigingen waarschijnlijk gaat meevallen. Te Gronde noemde onder andere de 

leningenportefeuille van de gemeente Winterswijk, die volgens hem de komende tijd gaat 

slinken. Dat is prachtig natuurlijk, maar dat was in de vorige bestuursperiode al bekend. 



Winterswijk heeft namelijk te maken met een piek in de leningenportefeuille die vooral wordt 

veroorzaakt door keuzes die al voor 2006 zijn gemaakt. Zo is het nieuwe gemeentekantoor 

(kosten aanzienlijk meer dan 13 miljoen euro) gebouwd met geleend geld en worden ook de 

nieuwe Driemark (kosten 25 miljoen euro) en de nieuwbouw c.q. verbouw van diverse 

basisscholen gerealiseerd met geleend geld. Winterswijks Belang heeft er in de aanloop naar 

de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 altijd op gewezen dat wanneer een aantal keuzes 

in de bestuursperiodes van vóór 2006 niet waren gemaakt, de leningenportefeuille eind 2013 

dezelfde hoogte zou hebben gehad als de leningenportefeuille van eind 2003. Zeker, ook in 

de bestuursperiode 2006-2010 is geld uitgegeven en zijn leningen aangegaan, maar de 

financiële positie van een gemeente is altijd de resultante van een jarenlange 

voorgeschiedenis en dus kan een ‘plotselinge’ kentering nu ook nooit het gevolg zijn van 

beleid in maar een heel korte periode, laat staan van beleid op de microschaal van 

Winterswijk. Dit alles laat echter onverlet dat het fijn is dat de financiële sores voor 

Winterswijk lijkt te gaan meevallen. Desondanks vind ik het te vroeg om –zoals het CDA doet- 

te beweren dat het huishoudboekje al weer op orde is. En wat die leningenportefeuille betreft: 

Fijn dat de top voor dit moment lijkt te zijn bereikt, maar bij een stijgende rente is dat nog 

onvoldoende om van ‘herstel’ te kunnen praten. Waakzaamheid blijft geboden! 

 

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

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

 


