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Beste leden van Winterswijks Belang en andere belangstellenden, 

 

Na een heerlijke lange pauze  komt het leven weer flink op gang! Het bestuur en de fractie 

van Winterswijks Belang zijn sinds half augustus weer druk met en voor  Winterswijk! 

 

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

    

Terugblikraadsvergadering 15Terugblikraadsvergadering 15Terugblikraadsvergadering 15Terugblikraadsvergadering 15----09090909---- 2011 2011 2011 2011    

door Dirk Willinkdoor Dirk Willinkdoor Dirk Willinkdoor Dirk Willink    
 

De eerste raadsvergadering na de zomer had een uiterst korte agenda. Er 

waren 12 akkoordstukken (A stukken) waarvan de fracties het na de 

commissievergaderingen niet meer nodig vonden er nog met elkaar over te 

praten; akkoord dus. Daarnaast stond een stemming en 1 bespreekstuk (B) over de 

winkelopenstelling op zondag op de agenda. 

Uit toeristisch oogpunt zijn er mensen die denken dat het belangrijk is om alle winkels ook op 

zondag open te hebben. Nu zijn alleen twee supermarkten die zondagmiddag enkele uren 

open mogen zijn gedurende twee jaren. Daarna komen twee andere supers aan de beurt en 

zo rouleert het door de jaren heen. Omdat niet helder was hoe de bevolking en de 

middenstand er zelf over oordeelde is er 22 maart een Ronde Tafel Bijeenkomst aan 

besteed. Daarnaast heeft er een uitgebreide enquête plaats gevonden. Enkele lijnen werden 

zo duidelijk herkenbaar:  

*Middenstanders die onderdeel van een landelijke keten 

uitmaken zijn meestal voorstander. 

*Kleinere middenstanders (“gezinsbedrijven”) zitten 

meestal niet op zondag openstelling te wachten en 

verwachten zondags met verlies te draaien. 

* In het algemeen wordt een gedeeltelijke deelname 

(minder dan 80 %) aan de openstelling als risicovol 

beschouwd wat een slecht imago van Winterswijk kan opleveren. 

Aansluitend aan de laatste constatering valt op dat de middenstand nu al niet de handen op 

elkaar krijgt om de al mogelijke 12 winkelzondagen succesvol in te vullen. Winterswijks 

Belang heeft daarom aangegeven pas na succesvolle invulling van de bestaande 



mogelijkheden (12 zondagen per jaar) uitbreiding te willen overwegen. Zolang blijven wij vast 

houden aan het bestaande systeem. 

 Drie partijen (PvdA, VVD en SP) wilden graag volledige winkelopenstelling op zondag. In de 

raad hebben zij samen 11 zetels en daarmee verwacht je dat de ruimere openstelling er dus 

wel gaat komen……………… Echter, WB, CDA en PW (samen 10 

raadsleden) steunden het Collegevoorstel om de bestaande 

situatie voort te zetten en waren volledig aanwezig in de 

raadsvergadering. Dat kunnen we van de voorstanders van de 

ruimere openstelling niet zeggen; maar liefst 3 van de 11 waren 

afwezig in de raad. Voor ons was het de eerste keer dat we 

meemaakten dat een besluit dat (waarschijnlijk) op een 

raadsmeerderheid kan rekenen het niet haalt omdat er teveel 

voorstanders afwezig zijn;” wat het zwaarste is moet het zwaarste wegen” kan je hiervoor in 

meerdere opzichten vast stellen!  
 

 Commissiepresentaties 08Commissiepresentaties 08Commissiepresentaties 08Commissiepresentaties 08----09090909----2011201120112011    

 door Ruth van der Meulen door Ruth van der Meulen door Ruth van der Meulen door Ruth van der Meulen    
Op 8 september waren alle raads- en commisieleden uitgenodigd voor een 

3-tal presentaties : allereerst nam mevrouw Wientjes, voorzitter van de 

Stichting Sociaal Steunpunt Winterswijk ( SSSW ) ons mee in het reilen en 

zeilen van deze vrijwilligersorganisatie die oorspronkelijk vanuit de Raad 

voor Kerken opgezet werd maar sinds 2007 zelfstandig materiële en 

immateriële hulp verleent aan mensen die dat hard nodig hebben. De ongeveer 25 

vrijwilligers helpen mensen die door scheiding, werkloosheid, verslaving, armoede of 

anderszins pech, bedreigd worden met sociale uitsluiting. In  het thuishonk ( Rode 

Kruisgebouw in de Gasthuisstraat ) worden wekelijks spreekuren gehouden en vindt de 

uitgifte van de weekkratten van de voedselbank plaats. De voedselbank valt ook onder de 

activiteiten van de SSSW en voorziet iedere week  30-40 personen of gezinnen van een 

goed gevuld krat met streng gecontroleerd voedsel.  

Daarnaast gaan de vrijwilligers op huisbezoek, verzorgen 

extraatjes voor met name de kinderen uit probleemgezinnen, 

onderhouden contacten met andere organisaties die bij de 

hulpverlening betrokken zijn, zoals de Stadsbank, sociale dienst, 

Humanitas, Sensire, etc. 

Het motto van deze organisatie is : “Wil je een schaduw laten verdwijnen, dan moet je er licht 

op laten schijnen”.  Aan het eind van deze presentatie hebben alle aanwezige raads- en 

commissieleden hun enorme waardering voor het werk van de SSSW uitgesproken. Meer 

info vindt u op de site van SSSW : www.sociaalsteunpuntwinterswijk.nl . 

 

De volgende presentatie werd verzorgd door Noortje Schuddebeurs, beleidsmedewerkster bij 

de gemeente Winterswijk. Aan de hand van een schema waarin alle hulpverlenende 

organisaties geformeerd waren, heeft zij de aanwezigen een stukje op weg geholpen bij de 

vraag wat er allemaal op ons als gemeente afkomt. Nadat de uitvoering van de WMO aan de 

gemeenten is overgedragen, volgen de uitvoering van de Wet Werken naar Vermogen ( 

WWNV ) in 2013, de begeleiding van de AWBZ ( start 2013 ) en de Jeugdzorg  in 2014. 

Het is de bedoeling dat de gemeenten de “eerste overheid” worden voor de burger. Wij zien 

er vooral een enorme uitdaging in omdat wij menen dat we als gemeente het dichtste bij onze 

burgers staan. Wel zal het een huzarenstuk worden om met de tevens opgelegde 



bezuinigingen een goede uitvoering te geven aan al deze wettelijke taken. Tussen de 

aanwezige raads- en commissieleden en de ambtenaren is er afgesproken om elkaar zeer 

regelmatig bij te praten over alle ontwikkelingen. 

 

Tot slot hield Annemiek Gildhuis van de SDOA ( Sociale Dienst Oost-

Achterhoek ) een presentatie over de uitvoering van de Wet Werken Naar 

Vermogen ( WWNV ), die vanaf 2013 door de gemeente opgepakt moet gaan 

worden. Deze wet  vervangt alle huidige wetten als WAJONG ( Wet 

Arbeidsondersteuning Jong Gehandicapten ), WWB ( Wet Werk en Bijstand ), WSW ( Wet 

Sociale Werkvoorziening ), etc. die allemaal een eigen doelgroep hebben. Het uitgangspunt 

van de WWNV is dat iedereen iets kan en dat je moet kijken naar wat je wel kan en niet naar 

wat je niet kan. Dit wordt nu in 1 regeling vervat en krijgt 1 re-integratie budget voor alle 

doelgroepen. 

Een eerste stap in de invoering van de WWNV wordt de invoering van een toetsing van het 

huishoudinkomen voor de toekenning van een bijstandsuitkering per 01-01-2012. Deze 

maatregel vormt een soort opmaat voor de invoering van de WWNV. Mevrouw Gildhuis 

schetste ons al een aantal beren die zich ongetwijfeld op de weg gaan bevinden, zoals 

gebrekkige software en aanzienlijke bezuinigingen. Al met al zal ook deze decentralisatie-

maatregel een behoorlijke uitdaging worden voor onze gemeente! 

 

 

Strandbad heefStrandbad heefStrandbad heefStrandbad heeft haar eerste seizoen achter de rugt haar eerste seizoen achter de rugt haar eerste seizoen achter de rugt haar eerste seizoen achter de rug    

door Helma Ligtenbargdoor Helma Ligtenbargdoor Helma Ligtenbargdoor Helma Ligtenbarg    

    
1e Strandbadseizoen afgesloten 

Het Strandbad heeft na jaren van sluiting, een intensieve periode van 

restauratie en herstel in oude luister, afgelopen zomer weer haar eerste 

zwemseizoen beleefd. 

Helaas voor het bad en haar gasten was het een slechte zwemzomer. Vaak was het wel 

boven 20⁰C, maar was er geen zon of regende het. Op de dagen echter, die wel 

zonovergoten en warm waren, kwamen direct weer honderden gasten naar het Strandbad. 

Jammer van het weer, maar wel goed om te 

ervaren dat mensen bij mooi weer de weg naar 

het Strandbad weten te vinden en dat er 

gelukkig behoefte is aan dit fraaie historische 

natuurbad voorzien van hedendaagse 

faciliteiten. 

De enthousiaste groep vrijwilligers heeft het 

afgelopen seizoen, volgens een ‘dienstrooster’, 

gezorgd voor het tiptop in orde zijn van het 

Strandbad! Tot vervelens toe hebben zij het 

strand en steigers ontdaan van ganzen- en eendenpoep  en dat alles om het de bezoekers 

van het Strandbad zo aangenaam mogelijk te maken! Fantastisch! 

Afgelopen augustus is ook voor het eerst in 10 jaar weer het waterpolotoernooi door WWV 

georganiseerd op het Strandbad. De opkomst was nog niet op het peil van 10 jaar geleden,  

maar het weer, de sfeer en de prestaties waren geweldig goed. Ook hier hebben de 

vrijwilligers een onmisbare helpende hand geboden en hebben alle partijen samen er een 

enorm geslaagd waterpoloweekend van gemaakt. Kortom: referenties en kansen genoeg, om 



dit waterpolotoernooi weer op de Winterswijkse kaart te zetten en naar het vertrouwde niveau 

te tillen!  

De herfst en winter die nu voor ons liggen worden gebruikt om dit eerste Strandbadseizoen te 

evalueren en waar nodig aanpassingen door te voeren, zodat we volgend jaar een hopelijk 

geweldig zwemseizoen met fantastisch mooi zomerzwemweer tegemoet gaan!! 
 

Voortgang kerntakendiscussieVoortgang kerntakendiscussieVoortgang kerntakendiscussieVoortgang kerntakendiscussie    

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

Afronding Kerntakendiscussie en aanloop naar de begrotingAfronding Kerntakendiscussie en aanloop naar de begrotingAfronding Kerntakendiscussie en aanloop naar de begrotingAfronding Kerntakendiscussie en aanloop naar de begroting    

In de weken voor het zomer reces is de rapportage kerntakendiscussie in 

verschillende, in mijn vorige stukje(s) al genoemde, openbare bijeenkomsten 

besproken met de raads- en commissieleden, belanghebbende partijen en 

inwoners. Op 9 juni informeerden de projectleider en het college de raads- en 

commissieleden. WB heeft toen al de gelegenheid genomen om aan te geven dat wij de 

kerntakendiscussie vooral zien als de mogelijkheid om richtinggevende uitspraken te doen 

voor de begroting 2012 en niet om te “verzanden” in de vooral op aannames gebaseerde 

details van de verschillende scenario’s in de rapportage. Op 14 juni werd in Theater de Storm 

de inspraakavond  gehouden voor  inwoners, instellingen en verenigingen. Zo’n 12 

insprekers hebben gebruik gemaakt van de gelegenheid. Dit waren zowel 

vertegenwoordigers van instellingen, als ook inwoners. De instellingen gaven aan begrip te 

hebben voor de situatie en spraken uit bereid te zijn mee te werken en actief samenwerking 

te zoeken met andere partijen om de bezuinigen mogelijk te maken. Ook schetsten zij heel 

duidelijk wat de consequenties zouden zijn van verregaande bezuinigingen. In de 

gecombineerde commissievergadering van 21 juni gaven vele fracties aan erg blij te zijn met 

het begrip en de bereidheid tot samenwerken van de insprekers. 

 

In de raadsvergadering van 29 en 30 juni is de kerntakendiscussie verder gevoerd en 

gelukkig hadden de meeste partijen dezelfde insteek als WB gekozen, een behandeling op 

hoofdlijnen, met als doel duidelijke input te geven voor de begroting voor 2012. Ook bleek in 

deze vergadering wederom dat het moeilijk is om een onderscheid te maken tussen een 

zuivere kerntakendiscussie en bezuinigingsoperatie. 

 

Na de besluitvorming is het proces natuurlijk niet afgelopen, we 

staan juist nog aan het begin! 

De volgende stap is, zoals ik al aangaf, in november de begroting 

voor 2012, die opgesteld zal worden aan de hand van de 

richtinggevende uitspraken, zoals die gedaan zijn door de raad 

eind juni.  
Zoals u wellicht al in de krant heeft gelezen kampt Winterswijk met een aantal flinke 

financiële tegenvallers en dus zullen er ondanks de resultaten van de kerntakendiscussie 

naar verwachting nog een aantal forse extra keuzes gemaakt moeten worden. 

 

Wordt (dus toch) vervolgd… 

 

Bericht van het bestuur door Peter StemerdinkBericht van het bestuur door Peter StemerdinkBericht van het bestuur door Peter StemerdinkBericht van het bestuur door Peter Stemerdink    
 



In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat er een begin is gemaakt met trekken van 

de eerste loten voor de obligatie lening dit overeenkomstig het obligatiereglement. We willen 

de financiële positie van WB voor de korte en lange termijn gezond houden. In een 

bestuursvergadering is besloten 26 van de, in het totaal 52 obligaties voor loting in 

aanmerking te laten komen. Deze loting vond plaats in de ALV van dit voorjaar. Op dit 

moment hebben 11 obligatiehouders aangegeven uitbetaald te worden. Binnenkort wordt er 

nog een officiële advertentie geplaatst met de gelote obligatienummers. Voor het volledige 

obligatiereglement kunt u terecht op http://www.winterswijkopeen.nl/WB-

remote/documenten/formulieren/Obligatiereglement%20WB.pdf   

WB heeft in haar financiële rapportage een zogenaamd “gebroken boekjaar” onze financiële 

verslaglegging loopt van november tot november. Ooit zo ontstaan bij de oprichting maar wel 

iets dat we willen gaan veranderen. We willen naar een “gewoon boekjaar” dat loopt van 1 

januari tot en met 31 december, dat is voor veel mensen makkelijker te begrijpen. 

Over de website wordt ook altijd veel gesproken, veel meningen lopen daarover uiteen. Het 

hebben en het goed laten draaien van een website is één ding, het vullen met goede teksten 

en foto’s wat anders. We hebben eens bekeken hoe we een beperkt aantal WB-ers toegang 

kunnen geven tot de website om zelf teksten of foto’s te plaatsen. Een ander punt is de 

website zelf is die pakkend genoeg, ziet die er wel fraai uit? Over smaak valt te twisten zoals 

we weten, zo ook over websites. We hebben onze WB-site eens vergeleken met onze 

collega partijen, zijn er zoveel verschillen? Ik heb inmiddels een aantal mensen gesproken en 

het blijkt we hebben veel meningen.  

We hebben ook een afspraak gemaakt met onze leverancier van de website om te horen wat 

we nog zouden kunnen doen. Dan blijkt dat ook kleinere aanpassingen relatief veel geld 

kosten voor een kleine vereniging als de onze. Maar, we geven de moed niet op we blijven 

zoeken. Daarnaast hebben we de impact van social media (Twitter, Facebook, Linked-In 

e.d). Social media kan ons ook helpen meer aandacht te vestigen op WB naast onze 

reguliere website. Een overweging waard lijkt me. 

Verder is er van uit het bestuur aandacht geweest voor het Strandbad, Mieke heeft er als 

voorvechtster voor het Strandbad de nodige tijd ingestoken deze zomer. Rik Gommers 

vervult de rol van wethouder voor WB. De Selectiecommissie die destijds de procedure heeft 

uitgevoerd voor de keuze van de wethouder, heeft geadviseerd om voor de functie van 

wethouder “een vorm van functionerings- evaluatiegesprek” in te voeren. Vanuit het bestuur 

zijn we bezig de vorm en inhoud van dit type gesprekken op een goede manier op te zetten 

en te begeleiden. Persoonlijk vind ik dit type gesprekken een professionele invulling van ons 

WB richting de functie van de WB-wethouder. Rik heeft ook aangegeven hier graag aan mee 

te werken. 

    

Werkgroep Nationaal Landschap door Jan Oonk Werkgroep Nationaal Landschap door Jan Oonk Werkgroep Nationaal Landschap door Jan Oonk Werkgroep Nationaal Landschap door Jan Oonk     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Beste nieuwsbrieflezers 

Hierbij wil ik een kort verslag doen van de eerste bijeenkomst na de zomer 

van de werkgroep Nationaal Landschap. 

Het was een interessante avond die in het teken stond van de toekomst van 

ons Nationaal Landschap.  

In juni heeft Minister Schultz aangegeven geen nieuw beleid of extra euro’s te willen 

besteden aan de Nationale Landschappen. Dat maakt dat de toekomstvraag nu zeer actueel 

wordt. 



Wethouder Te Gronde verwacht weinig subsidies in de toekomst maar vindt wel dat wij als 

streek voortvarend door moeten gaan met het zelf invulling geven van het predicaat 

Nationaal Landschap. Draagvlak bij onze inwoners is dus essentieel voor succesvolle 

invulling. 

Staatsecretaris Bleeker heeft maandag 19 september na een jaar lang onderhandelen een 

akkoord gesloten met de Provincies, terreinbeherende organisaties en maatschappelijke 

partijen over de toekomst van landschap en natuur. Daarmee is de Provincie formeel 

verantwoordelijk geworden. Of Nationale Landschappen van de Provincie meer in de 

toekomst mogen verwachten is nog de vraag.  Wel is afgesproken dat de EHS (Ecologische 

Hoofd Structuur niet groter wordt dan het huidige grondeigendom en pas in 2021 (ipv eerst 

2018) gereed moet zijn.  

Gerrit Jan van Veen van Plattelandshuis Achterhoek en Liemers stelde voor om pro actief 

door te gaan met alle ambities. Zo kunnen we als regio 

mogelijk sneller, goedkoper en met meer draagvlak de 

EHS realiseren dan de Rijks- of Provinciale overheid. 

Een uitdagende gedachte! Daarnaast moeten we 

volgens hem wel plannen blijven ontwikkelen voor 

“betere tijden”. Mogelijk dat samenwerking met Nationaal 

Landschap de Graafschap extra mogelijkheden kan 

bieden hield hij ons voor. Op dezelfde manier is er 

besproken of het mogelijk zal zijn zelf met de streek de 

instant houdingsdoelen van de Natura 2000 te omarmen 

en de doelen te realiseren. Net als alle betrokken partijen bij bijvoorbeeld de Steengroeve 

Convenant kunnen zij misschien ook wel sneller, effectiever en misschien zelfs goedkoper de 

doelen realiseren dan de overheid in het gebied Willink’s Weust. Wel op voorwaarde dat het 

gebied het zelf mag regelen waarmee het draagvlak in ieder geval veel groter wordt!    
 Wethouder Te Gronde gaf aan om als Gemeente, in samenwerking met W.C.L.,  wel een 

Pilot aan te willen vragen over deze onderwerpen en te onderzoeken of we hier misschien 

oplossingen voor kunnen vinden. De werkgroep was het er over eens dat er werk van 

gemaakt moet worden al was het maar om te laten zien dat wij hier in Winterswijk niet stil 

zitten. Ook werd er aandacht gevraagd voor het 

servicenet Nationale Landschappen. Dit is een 

samenwerkingsverband van alle nationale 

landschappen en op dit moment zijn er tien van de 

twintig nationale landschappen bij aan gesloten. In 

de discussie die hierop volgde kwamen goede 

suggesties naar voren. Om er een paar te noemen: 

Een plan van aanpak voor de toekomst maken 

zodat je aan kunt geven altijd met het NL bezig te 

zijn. Ook moet er aan gewerkt blijven worden om de bevolking bewust te maken dat wij een 

NL zijn. Het promotionele advies van de werkgroep dat door de Raad is overgenomen moet 

zo snel mogelijk worden uitgevoerd. Volgende vergadering op 30 november. 

    

Werkbezoek Stichting Welzijn Winterswijk Werkbezoek Stichting Welzijn Winterswijk Werkbezoek Stichting Welzijn Winterswijk Werkbezoek Stichting Welzijn Winterswijk     

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

Op 22 september waren alle raads- en commissieleden 

uitgenodigd voor een werkbezoek bij de SWW in de 



Oosthoek. In juni hebben een groot aantal organisaties ons als raadsleden op de hoogte 

gebracht van hun eigen plannen om de organisatie effectiever en zuiniger voort te laten 

bestaan. Rond de SWW ontstond wat rumoer omdat  het ons niet duidelijk werd in hoeverre 

SWW zelf constructief met dit idee bezig was. Om die reden leek het SWW een goed idee 

om ons apart nog eens uit te nodigen om hun plannen duidelijk te maken. Onder de SWW 

vallen het jongerenwerk, de kinderopvang, het buurt- en  wijkwerk, de buurtbemiddeling,  de 

klussendienst en VVE ( voor- en vroegschoolse educatie ). Vertegenwoordigers van al deze 

groepen hebben ons kennis laten maken met hun goede werk, ons verteld welke problemen 

er spelen en ons een blik in de toekomst gegund. Het grootste deel van de activiteiten van 

SWW hebben een gunstig effect op de levensomstandigheden van kwetsbare burgers en 

maken het mogelijk dat mensen b.v. langer in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen, er 

meer sociale cohesie komt in buurten, ontwikkelingachterstanden van kinderen in een zo 

vroeg mogelijk stadium opgemerkt en opgepakt worden, etc. Zo bezien werken dit soort 

activiteiten preventief : ze voorkomen veel problemen of lossen ze snel op. Wij hopen 

allemaal dat SWW ( zoals alle instellingen ) in staat zal zijn om met het kleinere budget ( wat 

voor iedere instelling in het verschiet ligt ) de kern van hun goede activiteiten overeind te 

houden. 

 

WB + Strandbad = Gezellig!!!!!WB + Strandbad = Gezellig!!!!!WB + Strandbad = Gezellig!!!!!WB + Strandbad = 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! Noteert u alvast de volgende data in uw 

agenda : 23 oktober, 27 november? Uiteraard sturen we u vlak voor de datum weer een 

herinnering.  Wees van harte welkom!!!!Wees van harte welkom!!!!Wees van harte welkom!!!!Wees van harte welkom!!!! 

 

 

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

 


