
 

 

Nieuwsbrief Nieuwsbrief Nieuwsbrief Nieuwsbrief     

WiWiWiWinterswijks Belangnterswijks Belangnterswijks Belangnterswijks Belang                             mei  mei  mei  mei  2011 2011 2011 2011    
 

Beste leden van Winterswijks Belang en andere belangstellenden, 

 

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

    

Terugblikraadsvergadering 26Terugblikraadsvergadering 26Terugblikraadsvergadering 26Terugblikraadsvergadering 26    meimeimeimei 2011 2011 2011 2011    

door Henk Jan Tadoor Henk Jan Tadoor Henk Jan Tadoor Henk Jan Tannemaatnnemaatnnemaatnnemaat    

    
Afgelopen donderdag tijdens de raadsvergadering stelde Erwin te Selle 

namens WB een aantal vragen die voornamelijk te maken hadden met de 

externe communicatie. WB vindt het belangrijk dat, als de gemeente iets aan de inwoners wil 

vertellen, dit gebeurt op een manier die de inwoners ook aanspreekt. Als voorbeeld noemde 

Erwin een stukje in het gemeentenieuws van vorige week waarin gesproken werd over de 

stad Winterswijk. Nu hebben we best veel voorzieningen in Winterswijk die doen denken aan 

een stad, maar Winterswijkers zelf hebben het toch altijd nog over ons dorp! En daar zit een 

bepaald ‘wenters’ gevoel bij.  Dat willen we als WB graag terugzien in de communicatie naar 

u.  Verder was WB verheugd om te zien dat haar idee om een gemeentelijk energiebedrijf te 

beginnen, met veel voordelen voor alle inwoners,  nu ook door VVD en CDA wordt omarmd. 

Tevens hebben we als raad  stilgestaan bij de bezuinigingen rondom de bibliotheek. WB 

vond dat de laatste voorstellen van het college te ver gingen en wilde samen met de andere 

partijen deze bezuiniging vanaf 2013 niet zonder verdere beraadslagingen doorvoeren. 

Daarvoor gaat de bibliotheek ons met al haar goede en nuttige taken ons teveel aan het hart. 

    

Commissiepresentatie Museaal conceptCommissiepresentatie Museaal conceptCommissiepresentatie Museaal conceptCommissiepresentatie Museaal concept    

door Dirk Willinkdoor Dirk Willinkdoor Dirk Willinkdoor Dirk Willink  

 

De drie werkgroepen (Freriks Kom Variant, Villa Mondriaan en Terra 

Temporalis) presenteerden op 19 mei elk hun voortgang en de huidige stand 

van zaken.  

Als eerste kwam de Kom Variant aan bod met een presentatie door Jacobus 

Trijsburg. Hij was decennia geleden ook betrokken bij het vertrek van de Satink 

Plas. Als consulent Gelders Erfgoed gaf hij aan dat Freriks bij zijn oprichting 

grensverleggend en voorbeeldstellend was geweest maar dat inmiddels de 

houdbaarheidsdatum verstreken was. Om te kunnen overleven is een nieuwe 



aanpak nodig betoogde de heer Trijsburg. Zo wil hij naar de mensen gaan met de collectie(s) 

als de mensen niet (meer) naar de collecties komen. Bijvoorbeeld door met koffers langs 

zorginstellingen te gaan of de collectie ergens in de drukte van het centrum te positioneren. 

Ook digitalisering kan de drempel verlagen en toegankelijkheid vergroten. De werkgroep 

praat met partijen over vestiging in de Meddosestraat en ontmoet daarbij veel enthousiasme. 

Hij wil graag helpen bij het schrijven van een nieuw bedrijfsplan. 

Los van de nieuwe expositievorm zal er door de gemeente voor een volwaardig depot 

gezorgd moeten worden zodat de status van museum niet in het geding kan komen. 

Winterswijks Belang is blij met het ontwikkelde inzicht van de werkgroep en hoopt nu dat alle 

partijen spoedig met elkaar tot een constructieve oplossing komen. 

Villa Mondriaan werd door Vic Hulshof toegelicht. 

Een grappige animatie toonde de ontwikkeling van 

de schilderkunst van Piet Mondriaan. Het filmpje 

maakt in het kort zijn bijzondere evolutie van 

realistische- naar abstracte kunst zichtbaar. Het is 

een evolutie geweest die een grote invloed op de 

wereld heeft gehad en daarmee een zeer 

belangrijk thema voor de Villa. 

De werkgroep stelt een groeiscenario voor omdat 

het huis Zonnebrink 4 nu nog niet beschikbaar 

komt. Wel is Winterswijks Belang blij met de partij 

die een helpende hand wil bieden bij de aanschaf van het pand. Sterk punt in dit concept 

Bidbook Villa Mondriaan is de bereidheid van het Haags Gemeente Museum (bezitter 

grootste Mondriaan collectie ter wereld) om te helpen bij de ontwikkeling van Villa Mondriaan 

nu en in de toekomst. In totaal heeft Mondriaan zeker 65 werken in zijn “Winterswijkse 

periode” gemaakt dus daar ligt voldoende basis. Het bracht de heer Hulshof tot een paar 

mooie uitspraken;” Borne doet van alles met Mondriaan en alleen omdat hij ooit één 

schilderijtje daar heeft gemaakt en ik weet niet eens welke!” 

De diefstal van het schilderij van Arda uit Museum Freriks bracht hem tot de uitspraak  “Als 

zelfs criminelen al belangstelling hebben voor Winterswijkse 

Mondriaans waarom hebben wij dat dan niet?” 

Er werden nog talrijke mogelijkheden genoemd waarop Winterswijk 

het thema Piet Mondriaan sterker kan benutten. Voorlopig kan de 

galerie als eerste gekocht worden en als zomerpresentatieruimte 

voor de Mondriaans geschikt gemaakt worden. De rest van het jaar 

kunnen er dan andere zaken in gepresenteerd worden. Los van de 

presentatie ontvingen we de stukken die nog niet volledig voltooid 

lijken.  

 

Wim van Ast sprak namens de Werkgroep Terra Temporalis. Eerder spraken wij over het 

Landschaps Museums of Landschap Evolutie Park bij de steengroeve. In het verleden is er 

een eerste concept aan de gemeenteraad gepresenteerd en daarmee heeft het bureau LA 

Group een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd in Nederland en Duitsland. Omdat dit 

haalbaarheidsonderzoek goed de potentie van het plan voor 

Winterswijk beschrijft is de werkgroep enthousiast aan het 

werk gegaan. 

De heer van Ast gaf duidelijk het grotere belang van dit plan 

voor de regio aan. De dreiging van de krimp en vergrijzing 



maakt dat wij moeten zoeken naar initiatieven die Winterswijk en de regio op een andere 

manier extra aantrekkelijk maken. Dus het hebben en gebruiken van onderscheidende 

kwaliteiten is essentieel. Daarnaast stelde hij dat de ontwikkeling van dit plan té belangrijk is 

om het niet professioneel aan te pakken. Terra Temporalis wordt daarmee een middel maar 

geen doel op zich! 

Er is geconstateerd dat het Winterswijk ontbreekt aan een goede slechtweer accommodatie 

voor toeristen, bezoekers en bewoners. Daarnaast is er in Winterswijk geen echte “trekker” 

waarmee wij ons op de toeristische markt onderscheiden. De werkgroep verwacht dat de 

economische spin off (“bijvangst”) van Terra Temporalis wel eens zeer aanzienlijk zal kunnen 

zijn. Dat de steengroeve daarbij benut kan en moet worden is een logische consequentie. 

Ook de wetenschappelijke wereld is nu al ruim in beeld en zal bij de ontwikkeling ingezet 

moeten gaan worden. Het onlangs afgesloten Steengroeve Convenant kan een belangrijke 

opstap zijn naar de toekomst. In juli komt de werkgroep met een werkdocument waarin zij 

beschrijft hoe zij denkt dat het plan aangepakt moet worden om tot een succesvolle invulling 

te komen. De ambitie moet volgens de heer van Ast hoog ingestoken worden zodat we 

samen voor de regio, voor Gelderland en het land een bijzonder plan realiseren.  

Wat opviel binnen de raad was de brede steun die alle presentaties ontvingen. Voorheen 

kritische partijen als de VVD en PW zeiden hier hun steun toe en zagen het belang voor 

Winterswijk duidelijk in. Winterswijks Belang is blij met deze steun voor  het plan en zal 

proberen die vooral raadsbreed te laten zijn. 

 

 Commissiepresentatie Islamitisch begravenCommissiepresentatie Islamitisch begravenCommissiepresentatie Islamitisch begravenCommissiepresentatie Islamitisch begraven    

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

    
Voor de gezamenlijke commissies, het college en andere belangstellenden, 

hield Mohamed Ali Zerouali een presentatie over Islamitisch begraven.   

In de jaren 70 kwamen de eerste Islamitische mannen naar Nederland met 

de bedoeling hier maar tijdelijk te blijven. Echter : het perspectief voor deze 

“gastarbeiders” veranderde van tijdelijk naar permanent, nieuwe generaties werden geboren 

en voor de eersten kwam de ouderdom dichterbij. Geleidelijk aan ontstond er behoefte aan 

de mogelijkheid om te kiezen voor een Islamitische begrafenis in Nederland. Moslims 

hebben, net als Joden, Katholieken en Protestanten, hun eigen begrafenisrituelen. Specifiek 

zijn de volgende elementen : 

De overledene krijgt speciale dodenwassing en wordt daarna in een lijkwade gewikkeld, 
waarin hij ook begraven wordt 

Na het uitspreken van het begrafenisgebed, wordt de overledene op zijn zijde of zittend, met 
het gezicht naar Mekka begraven 

Moslims kennen eeuwige grafrust en de begraafplaats moet gescheiden zijn van de plaatsen 
waar het hedendaagse leven zich afspeelt. Ook moeten Moslims apart van mensen met een 
ander geloof begraven worden. 

Op Moslimbegraafplaatsen worden geen bloemen neergelegd. Het is het terrein van de 
doden en die moeten eeuwig met rust gelaten worden. 

 

Na deze persoonlijke en indringende presentatie, gaf 
Robert Jansen van de gemeente uitleg over het 
wettelijk kader voor Islamitisch begraven in 
Nederland : er bestaat geen enkel wettelijk bezwaar 



tegen het inrichten van  een Islamitische begraafplaats. Inmiddels is er in Winterswijk een 
kleine werkgroep opgericht van betrokkenen, die samen de mogelijkheden aan het 
onderzoeken is om in Winterswijk een Islamitische gedeelte van de algemene begraafplaats 
in te richten of een eigen begraafplaats aan te leggen . Binnen een jaar zou er een voorstel 
op tafel moeten liggen. In heel Nederland zijn er momenteel ongeveer 80 Islamitische 
begraafplaatsen. Winterswijk telt ongeveer 1200 Islamitische inwoners. 

Het was een zeer interessante presentatie waar we allemaal veel van opgestoken hebben! 

 

 

Opening StrandbadOpening StrandbadOpening StrandbadOpening Strandbad :  :  :  :     

het college is er klaar voor, u ook?het college is er klaar voor, u ook?het college is er klaar voor, u ook?het college is er klaar voor, u ook?    

    

    

        

    
Winterswijks Belang heeft het college gevraagd er nu naar te streven dat zoveel mogelijk 

mensen kunnen genieten van het strandbad. Zo hebben we voorgesteld de bekende 

Zwembad Jaspers Actie "School van de Week" de komende tijd op het strandbad te richten 

zodat zoveel mogelijk schoolkinderen ook het prachtige strandbad leren kennen. Er is 

immers een volledige generatie ontstaan die het strandbad nog helemaal niet kent.  We 

mogen samen trots zijn op dit prachtig herstelde rijksmonument. 

 Burgemeester van Beem is klaar voor de heropening op 3 juni en gaat persoonlijk het 

doorzicht van het zwemwater bewaken! 

 De wethouders staan te trappelen om het bad in te mogen! 

 

Voortgang kerntakendiscussieVoortgang kerntakendiscussieVoortgang kerntakendiscussieVoortgang kerntakendiscussie    

 door  Erwin te Selle door  Erwin te Selle door  Erwin te Selle door  Erwin te Selle    
 

Sinds de vorige nieuwsbrief is er meermaals vergaderd door de stuurgroep.  

Gaf ik toen nog aan dat we op schema lagen, bleek dat slechts enkele dagen 

later al niet meer het geval te zijn. De aangeleverde stukken bleken nog niet de 

benodigde kwaliteit te hebben, maar na een uitleg door de projectleider en de toezegging dat 

een maand extra wel voldoende zou zijn om alle werkzaamheden af te ronden, heeft de 

stuurgroep ingestemd met een maand uitstel. 

Het nieuwe schema ziet er nu als volgt uit: 

Op 9 juni 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, locatie is de 
kleine zaal in De Storm. De avond wordt geleid door een professionele (neutrale) voorzitter. 



Op 14 juni vindt een inspraakavond plaats. De bijeenkomst is openbaar, locatie is wederom 
de kleine zaal in De Storm. De avond wordt opnieuw geleid door een professionele voorzitter, 
die insprekers de ruimte geeft om hun verhaal te houden. 
Op 21 juni 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. 

Besluitvorming over de Kerntakendiscussie zal plaatsvinden in de raadsvergadering op 29 & 

30 juni. 

De brainstormsessies met meerdere vertegenwoordigers van organisaties en bedrijven 

hebben al wel plaatsgevonden, helaas waren er slechts 7 deelnemers. Zij hebben echter wel 

nuttige en bruikbare uitspraken gedaan. 

 

Intussen bleek de maand uitstel voldoende en hebben alle raads- en commissieleden de 

nota kerntakendiscussie ontvangen en is iedereen begonnen met de bestudering van de 

stukken… 

Natuurlijk zijn die stukken openbaar en ook te vinden op de website van de gemeente: 

http://www.winterswijk.nl/ris/Bestuur_en_politiek/College_B_W/Kerntakendiscussie 

 

De maand juni wordt dus niet alleen een zeer drukke, maar ook belangrijke maand voor de 

toekomst van Winterswijk! 

 

De taak van de stuurgroep is hiermee in principe afgerond, er zal alleen na afloop nog een 

evaluatie van het proces plaatsvinden. 

 

Erwin te Selle 

 

Verslag van de Algemene LedenvergaderingVerslag van de Algemene LedenvergaderingVerslag van de Algemene LedenvergaderingVerslag van de Algemene Ledenvergadering    

ddddoor Edwin te Winkeloor Edwin te Winkeloor Edwin te Winkeloor Edwin te Winkel ( penningmeester ) ( penningmeester ) ( penningmeester ) ( penningmeester )    
 

Maandagavond 10 mei 2011 was er de eerste ALV van 2011. Een redelijk 

bezochte avond waarin vooral eenoverzicht werd gegeven vanuit 

verschillende hoeken over de ontwikkelingen binnen WB en in de politiek. 

Een ander belangrijk punt was het uitloten van de eerste serie Obligaties. Er is voor gekozen 

om nu de helft van de obligaties uit te loten. De resterende obligaties zullen naar verwachting 

in 2012 en misschien in 2013 worden uitgeloot. 

 

Wethouder Gommers gaf een overzicht van de stand van zaken binnen zijn portefeuilles en 

zaken daarbuiten die in de vorige bestuursperiode zijn gestart met een belangrijke bijdrage 

van WB. 

Aan de orde kwamen onder andere zaken op het gebied van Ruimtelijke Ontwikkeling. 

Belangrijke en goed ingepaste realisaties zijn daarbij het Spekende en het gebouw aan de 

Wooldstraat waarin de C&A nu gevestigd is. Verder is er momenteel volop aandacht voor 

veranderingen in de invulling van de tuin aan de Roelvinkstraat. Ook de ontwikkelingen in de 

Meddosestraat komen in een afrondingsfase. 

Op het Duurzaamheidsgebied zijn er ook de nodige ontwikkelingen zoals de afspraken met 

de Rova over een gemeentelijk energiebedrijf. Ook gaat er weer een regeling van start 

waarmee men een bijdrage kan krijgen voor energiebesparende maatregelen in/aan het huis. 



De ontwikkelingen van het sportpark aan de Jaspersweg zijn ook in volle gang en stemmen 

naar tevredenheid. 

Binnen het BOS-project is men momenteel druk bezig om het bestemmingsplan voor het 

DAV terrein af te ronden zodat dit in mei/juni ter goedkeuring aan de raad kan worden 

voorgelegd. 

 

Dirk Willink neemt vanaf vorig jaar maart de bestuursperiode door en stipt belangrijke zaken 

aan per maand. Zo is er meteen in het begin het belangrijke  dossier van de sportnota dat 

door de raad omarmd is. De bezuinigingsronde in november is een andere opvallend en 

belangrijk moment. Uiteindelijk heeft WB veel van de, voor haar/Winterswijk, belangrijk 

geachte punten kunnen realiseren en ondersteund gezien door de andere raadsfracties. 

Een belangrijk ding dat hieruit volgt is het opstarten van een kerntakendiscussie. Dit is een 

inventarisatie van alle taken van de gemeente waarover dan nadere gediscussierd zal 

moeten worden wat nu echt tot de kern taken van de gemeente Winterswijk behoort en wat 

eventueel afgestoten danwel bij een andere partij neergelegd kan worden. Dit is iets wat 

vooral intern gebeurt en waar de burger weinig van meekrijgt maar wel iets wat zeer 

belangrijk is voor de toekomst van de gemeente Winterswijk. Namens WB is raadslid Erwin 

te Selle nauw betrokken bij de voorbereidingen van deze discussie door zitting te nemen in 

werkgroep die hiervoor is opgezet. 

Andre van Nijkerken geeft vanuit het bestuur een kort overzicht van de activiteiten. De 

belangrijkste mededeling is dat het bestuur druk doende is de discussies die er zijn geweest 

over de eventuele koersveranderingen binnen WB uit te werken in een voorstel. Hiervan zal 

na de zomer een uitgewerkt stuk 

met voorstellen verwacht mogen 

worden. Dit belooft dus alvast 

een interessante inhoud voor de 

najaars ALV. Een zeer goede 

reden om dan ook weer naar de 

ALV te komen. 

Tot zover een kort overzicht van 

de meest in het oogspringende 

zaken uit de Voorjaars ALV. 

TOT ZIENS OP DE NAJAARS 

ALV OF ERGENS ANDERS IN 

HET WINTERSWIJKSE! 

ALV in de ALV in de ALV in de ALV in de 

VenemansmolenVenemansmolenVenemansmolenVenemansmolen    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

WB + Strandbad = WB + Strandbad = WB + Strandbad = WB + Strandbad = Gezellig!!!!!Gezellig!!!!!Gezellig!!!!!Gezellig!!!!!    
 

 

 

Wist u dat wij elke 4e zondag van de maand vanaf 12 uur koffiedrinken/lunchen/brunchen in 

het Strandbad? Sleep je familie, vrienden en belangstellenden mee, leer leuke nieuwe 

mensen kennen en geniet van de geweldige entourage en kookkunst van de Strandlodge. 

Alleen even aanschuiven voor een glaasje of lekker hangen in het zonnetje : alles mag en 

kan! Zoals u op de foto kunt zien, hebben we een heerlijke aftrap beleefd van wat hopelijk 

een mooie traditie gaat worden! Wees van harte welkom!!!!Wees van harte welkom!!!!Wees van harte welkom!!!!Wees van harte welkom!!!! 

 

 

 

 

Wij hopen u hiermee weerWij hopen u hiermee weerWij hopen u hiermee weerWij hopen u hiermee weer op de hoogte gebracht  op de hoogte gebracht  op de hoogte gebracht  op de hoogte gebracht tttte e e e 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!     

 


