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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: 
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De heer Trijsburg presenteerde de ontwikkelde toekomstvisie voor de 

collectie van het huidige Museum Freriks die de titel heeft gekregen: “Het 

museum in het hart van Winterswijk”. 

Allereerst moet vastgesteld worden dat er nog niet een definitief uitgewerkt plan is maar dat 

er een structuur en methodiek ontwikkeld lijken te zijn. In het nieuwe plan staat een museaal 

depot centraal waarvoor een plek gevonden is. Vanuit het depot gaan regelmatig thema 

koffers naar de 4 Winterswijkse ouderenzorgcentra. Daar kan men de koffers bekijken en 

herinneringen uitwisselen rond de inhoud. Ook komt in ieder zorgcentrum een ruimte waarin 

een coördinator wisseltentoonstellingen verzorgt. Bezoekers zijn welkom om deze daar te 

komen bekijken. Volgens Trijsburg ontstaat welzijn daar waar zorg en erfgoed elkaar 

ontmoeten.  
Naast themakoffers worden leskisten ontwikkeld die bij de 

middelbare- en basisscholen kunnen worden gebruikt bij het 

onderwijs. Zowel de koffers als de leskisten leveren 

opbrengsten voor de vereniging op. 

De geologie (en archeologie) collectie zal een plek vinden in 

een junior lab. Hierbij moeten we ons een laagdrempelige 

onderzoeksplek voorstellen die vanuit het 

depot wordt bevoorraad en zich vooral op 

de jeugd richt.  
Het “Belevenis Museum” is een plan van 

“tijdhuisjes” waarbij foto’s van de 

Meddosestraat werden getoond. Elk 

tijdhuisje laat een thema in de praktijk zien 

maar wil van het thema ook het hele 

proces tonen. Dus bijvoorbeeld een 

werkzaam weefgetouw met moderne presentatievormen van het textielverhaal waaraan 



gekoppeld een winkeltje met textielproducten. Naar de beste vorm van het belevenismuseum 

doen 3 studentgroepen met functionele expertise een onderzoek dat in januari 2012 tot een 

voorkeursconcept moet leiden met een aantoonbare haalbaarheid. 

Naar eigen zeggen zal dit concept naast een aanvangsinvestering, een jaarlijkse 

exploitatiebehoefte van 40.000 euro hebben. De Vereniging geeft aan graag van haar 80 

vrijwilligers gebruik te willen blijven maken. Helma Ligtenbarg gaf als eerste de 

complimenten aan de Vereniging voor de wijze waarop nu invulling is gegeven aan de 

wensen vanuit de raad.  Hopelijk kunnen de plannen spoedig in een realisatiefase gebracht 

worden. 
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Tijdens de afgelopen raadsvergadering heeft de raad de detailhandelsvisie 

2011-2016 vastgesteld. Dit belangrijke document is door WB ondersteund, 

maar wel met een paar belangrijke aanvullingen. Zo vindt WB het belangrijk 

dat alle speerpunten in de visie even zwaar moeten wegen en dus ook integraal moeten 

worden uitgevoerd. WB hecht ook veel waarde aan de cultuurhistorische verbinding van 

sommige panden. Met name op de markt.  

Zo willen wij liever geen winkelketen in bijv. Hotel 

Stad Munster. Een plek waar al 100 jaar een 

horecabestemming op zit. Ook heeft WB aangegeven 

geen grootschalige detailhandel te willen op de kop 

van de nieuwe spoorzone, dit is een slechte 

ontwikkeling  voor de detailhandel in het centrum. 

Stelt u zich eens voor dat er, vanaf de parallelweg 

gezien, nog een paar vierkante dozen komen te staan 

met een of andere bouwmarkt erin! Tweede 

agendapunt was de lening aan Oersprong. Deze 

bovenregionale activiteit is door het college geholpen 

met een geldlening. Deze activiteit paste prima in de visie van de gemeente, echter had het 

college, bleek achteraf, deze lening niet zonder raadstoestemming mogen verstrekken. Dirk 

Willink, als trekker van dit evenement heeft samen met het college aangegeven dat dit een 

op een andere manier had moeten worden aangevraagd. Dit besluit werd door iedereen 

gedeeld. Er ontstond aan het begin van de discussie veel krakeel en er werden met name 

door de SP grote woorden gebruikt als: belangenverstrengeling en de integriteit is in het 

geding! Het bleek allemaal een storm in een glas water. De gemeente is blij met een 

bovenregionaal evenement zoals Oersprong. En niemand in de raad had twijfels over de 

manier waarop Dirk had gehandeld. Maar ja…de SP heeft wat dat betreft wel vaker last van 

ongenuanceerde standpunten. Wij als WB kijken liever vooruit, er blijven genoeg 

belangrijkere zaken te doen, zeker in deze tijd. 
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Deze bijeenkomst was een vervolg op de 1ste bijenkomst d.d. 08 april jl. 

De 2e scholingsmiddag bestond uit 3 workshops/presentaties. 

 

• Wat is gesloten Jeugdzorg ?   

presentatie door Frank Candel, voorzitter raad van bestuur LSG Rentray( een groep 
justitiele jeugdzorginstellingen) 
Deze man gaf een zeer helder indelingsinstrument betreffende de doelgroep 
 
 
                                    Zielig (overig)                                   Stout( justitieel) 

                            Gek( Psychiatrie)                                   Dom(LVG=LVB ) 

 
Het is enorm van belang op grond van welke indicatie een jongere nu in het 
zorgsysteem wordt opgenomen. Vaak is het eerste contact bepalend voor het verder 
zorgtraject. 
 
Als voorbeeld:  
Jantje staat boven aan de trap en moeder ligt roerloos beneden. 
Indien men eerst de politie belt komt Jantje al snel in de categorie stout, indien men 
eerst de dokter belt komt Jantje veelal in een van de overige categorieën waarbij 
plaatsingsbeschikbaarheid  en wachtlijsten  een grote rol spelen.  
Door de voorgenomen decentralisatie zal de coördinatie en het casemanagement 
hiervan bij de Gemeente komen te liggen. De huidige jeugdzorgprofessionals maken 
zich hier grote zorgen om daar deze taak historisch gezien de moeilijkste is gebleken. 
 

• Wat is Jeugd GGZ ? 

Presentatie door Bertine Lahuis, voorzitter Raad van Bestuur Karakter ( 
kinderpsychiatrisch ziekenhuis) . De presentatie is tevens een protest tegen de 
voorgenomen wijzigingen. 
Deze beroepsgroep behoort in de gezondheidszorg, de (jeugd) psychiater is een arts 
met een specialisatie en derhalve een vreemde eend in de Gemeentelijk bijt die 
straks jeugdzorg heet. 
Het feit dat de Jeugd GGZ ook van uit de Gemeente gecoördineerd moet worden lijkt 
dan ook niet erg voor de hand liggend. 
 

• Wat is LVG-zorg voor jongeren ? 

Presentatie door Erwin Duits, Manager Pluryn Hoenderlo groep( groep 
jeugdinstellingen gespecialiseerd in LVG jongeren) 
De doelgroep LVG jongeren  in Nederland (IQ score tussen 50-85) is ongeveer 
450.000 groot 
De jongeren kunnen zowel residentieel als ambulant geholpen worden , de beperking 
wordt met name bepaald door de mate van sociale redzaamheid als gevolg van een 
beperkt sociaal aanpassingsvermogen. De gehele presentatie is eigenlijk een 
verkoopverhaal van de presentator  ten gunste van de eigen instelling, in dit geval 
een gemiste kans daar deze doelgroep samen met de strafrechtelijke jongeren veruit 
de grootste is . 
 
Conclusie : 



De Gemeente wordt jeugdzorgcoördinator en kan zich gaan beraden bij talloze 
zorgaanbieders . Het vergaren van de benodigde kennis  en het uitvoeren van de 
gehele deployment wordt nog een lastig karwei.  
De provincie spreekt over experimenteerruimte in 2012 en een gedegen overdracht 
van kennis en ervaring  waarna de overgang van de ambulante provinciale jeugdzorg 
per 01-01-2014 geëffectueerd dient te worden. De tweede overgang  betreffende de 
overgang van o.a. de GGZ en de gesloten jeugdzorg zou dan per 01-01-2016 plaats 
moeten vinden. 
Mijn(Jan Ayele) persoonlijke mening is dat deze volgorde precies verkeerd om is daar 
de laatste categorie veel beter gestructureerd  is en daardoor per definitie makkelijk 
coördineerbaar en overdraagbaar. Wellicht liggen er andere argumenten aan deze 
keuze ten grondslag , in dat geval zijn deze mij niet bekend. 
Wij  zullen u in ieder geval  blijvend op de hoogte houden van de ontwikkelingen in 
deze. 
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Recent hebben de raads- en commissieleden een presentatie over dit 

onderwerp bijgewoond. Winterswijk neemt al vanaf de start aan GOV-United 

deel en een bijzondere positie in als pilotgemeente. In Winterswijk was er 

vanaf het begin van het project het besef dat het ontwikkelen van e-

formulieren en e-diensten beter gezamenlijk (dus met meerdere gemeenten) gedaan kan 

worden om zo kennis en ervaringen te kunnen delen, dan opnieuw en alleen het wiel uit te 

vinden. In het 5-jarig bestaan van GOV-United is met zekerheid de meeste tijd en energie 

geïnvesteerd door de gemeente Winterswijk.  

Van de 418 gemeenten in Nederland, die allen dezelfde opgave, 

dezelfde problemen en dezelfde beleidsontwikkelingen met inzet 

van ICT hebben, nemen op dit moment nog slechts 30 gemeenten 

deel. 13 gemeenten zijn al ‘live’ en 3 gemeenten in ‘voorbereiding’. 

In Amsterdam vindt nu het ‘proof of concept’ plaats en Utrecht is recent ingestapt met 

kennisdeling. GOV-United is voor deze (nu nog) 30 gemeenten de regie-organisatie, waarbij 

de steekwoorden ‘dienstverlenend’, ‘efficiënt’, ‘ICT als hulpmiddel’, ‘organisatieontwikkeling’, 

‘samenwerking in de keten’ en ‘overheidsbreed’ passen. 

Binnen GOV-United worden uniforme e-formulieren en e-diensten ontwikkeld. Een e-

formulier is een formulier dat on-line op de site van de gemeente aangeboden wordt, 

ingevuld en per mail of uitgeprint en per post verstuurd kan worden. Inmiddels kunt u er daar 

85 van vinden op winterswijk.nl.  

Een e-dienst is een digitaal dossier dat on-line te volgen is. Uitbreiding van de e-diensten 

omvatten: WABO, ontheffing blauwe zone, evenementenvergunning, afschrift burgerlijke 

stand, horeca vergunning en bezwaarschriften. 

De bekendste bouwstenen uit GOV-United e-dienstverlening zijn: DigiD, Antwoord voor 

Bedrijven en WABO, regelhulp. 

Uiteindelijk is GOV-United na een lange aanloopperiode nu gekomen tot een volledig 

geïntegreerde oplossing in telefoon-, post-, web- en RIS (Raads Informatie Systeem)-

integratie. 
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Met de behandeling van de begroting op 2 en 3 november komt een einde 

aan een traject dat in mijn ogen veel te veel heeft gevraagd van alle 

raadsleden en mogelijk ook van de wethouders en ambtelijke organisatie. 

Naast de vele stapels papier en talrijke bijeenkomsten zijn er honderden vragen gesteld en 

beantwoord. Tijdens dit hele traject is de kwaliteit van de informatievoorziening duidelijk 

onderwerp van gesprek geweest. Naar onze mening terecht want de stukken zijn veel te 

uitgebreid, niet helder geformuleerd en vallen ook regelmatig in herhaling. Bovendien zijn 

verbanden regelmatig zeer cryptisch verstopt. De kwaliteit van de informatie is gewoon niet 

voldoende. Wij hebben gevraagd om een samenvatting op hoofdlijnen met meer toelichtende 

tekst en minder tabellen waar in Jip en Janneke taal de hele begroting wordt verduidelijkt. 

Hopelijk kunnen we zo de toegankelijkheid voor iedereen vergroten. 

Een ander steeds terugkerend probleem is dat de Raad op grond van de beschikbare 

informatie besluiten neemt welke later in de praktijk totaal anders blijken uit te pakken dan 

tijdens de besluitvorming voorgespiegeld. Of het nu om de haalbaarheid van de 1,1 miljoen 

bezuiniging op de ambtelijke organisatie uit 2009, de openbare beschikbaarheid van de 

parkeerplaats onder het gemeentekantoor, de exploitatiekosten van het gemeentekantoor, 

het resultaat van de kerntakendiscussie of onze veronderstelde voorloperpositie binnen de 

automatisering betreft, telkens komt er tijdens het uitvoeringstraject een “aap uit de mouw” 

waardoor de eerdere aannames niet correct bleken. Dit begint zich te wreken en heeft tijdens 

deze begrotingsbehandeling tot grote spanningen en te veel schorsingen geleid. Voor het 

laatste bied ik bij deze de oppositie en de bezoekers/internetvolgers onze excuses aan. Wij 

hebben veel vertrouwen in het College maar we moeten hen wel dwingen de teugels zeer 

strak aan te halen ten aanzien van de afspraken met de raad. 

De eerste termijn van Winterswijks Belang ging vooral over de 

“nieuwe werkelijkheid” waar we met zijn allen in terecht komen. We 

realiseren nog vele prachtige zaken in Winterswijk maar worden 

steeds strakker in een financieel strakker in een financieel keurslijf gevangen. De veel 

geroemde verzorgingsstaat is echt voorbij, of je daar nu blij of teleurgesteld over bent. De 

burger krijgt een steeds grotere eigen verantwoordelijkheid en wordt daar ook op 

aangesproken. Natuurlijk blijven de mensen die zich niet kunnen verdedigen binnen onze 

samenleving beschermd, daar heeft ook Winterswijks Belang zich garant voor gesteld, maar 

voor alle anderen neemt de eigen verantwoordelijkheid toe. In de nieuwe werkelijkheid zullen 

we ook veel creatiever moeten worden om andere wegen-, betere organisatievormen- of 

onverwachte geldstromen te vinden/ontwikkelen. Er zal een “kanteling” van de samenleving 

moeten plaatsvinden om de gemeentelijke lasten te beperken. Als voorbeeld heeft 

Winterswijks Belang voorgesteld een maatschappelijke charrette te organiseren met als 

vraag; hoe kunnen we de kapitaallasten van de gemeente verlagen?  Iedere weg is 

toegestaan want 1 procent rentevoordeel levert de gemeente een enorm budget voor 

bijvoorbeeld haar voorzieningen op. Het college heeft het idee omarmd. 

 Met de uitvoering van het sociale beleid  (bijvoorbeeld Bijstand, WSW en WMO) heeft de 

gemeente 43 % van haar begroting te pakken. De uitkeringen die de gemeente daarvoor van 

het Rijk ontvangt vertoont miljoenen tekorten ten opzichte van de uitgaven aan de burgers. 

Hier zal zo spoedig mogelijk een balans moeten worden hersteld, hoe pijnlijk de keuzes ook 

soms zullen zijn. De gemeente kan zich deze tekorten niet meer veroorloven. WB steunt het 

streven de balans zo snel mogelijk te herstellen. 



Binnen de 

voorzieningen (de 

storm, bibliotheek, 

muziekschool, 

zwembad en 

museum) is de 

maatschappelijke 

kanteling volop 

onderweg. We 

moeten alle partijen 

eerst onze lof geven 

voor de constructieve 

wijze waarop ze deze 

handschoen tot nu toe 

oppakken. Helaas 

wordt de financiële druk nog steeds groter. In de toekomstvisie staat duidelijk het belang van 

de voorzieningen voor een sterk en vitaal Winterswijk beschreven. Toch moeten we opnieuw 

op zoek hoe en waar private partijen functies kunnen overnemen die tot nu toe publiek 

gefinancierd worden. Winterswijks Belang is tegen de dreigende extra bezuiniging van 

300.000 euro in 2015 op de voorzieningen maar voelt de urgentie. De raad wil daar graag het 

komende jaar een  onderzoeksverslag over ontvangen. 

Binnen de ambtelijke organisatie is de bezuiniging al veel eerder ingezet maar moeten de 

doelen wel binnen de afgesproken randvoorwaarden gerealiseerd gaan worden. Die afspraak 

is via het College rechtstreeks met de algemeen directeur en het management team 

gemaakt. Zeker gezien onze eerdere opmerking over de verschillen tussen de besluiten en 

de uitgevoerde realiteit is dit voor WB een halszaak! Intensieve intergemeentelijke 

samenwerking kan daar best de sleutel naar een oplossing in blijken te gaan worden.  

Juist om geen ambtelijke inzet te verspillen hebben we in juni van dit jaar met een motie alle 

informatie opgevraagd over een mogelijke 

doorkruising van de spoorzone vanaf de 

Dingstraat. Daarnaast hebben veel plannen 

financieel geen enkele realiteitszin 

verwachten wij destijds. Het is jammer dat 

niet efficiënt in één keer de vraag wordt 

beantwoord maar dat dit via een extra 

reparatie actie op het allerlaatste moet 

gebeuren; de vraag van de Raad was helder! 

Waarom dan zo? WB heeft in de vergadering 

alle tunnelvarianten verworpen en haar 

voorkeur voor een gelijkvloerse kruising 

uitgesproken. De door derden opgeworpen 

vervolgkosten daarvan (9 miljoen voor een extra perron voor Arriva en 9 miljoen voor een 

tunnel in de rondweg) accepteren wij niet als onze verantwoordelijkheid. Hopelijk kan 

hiermee de ambtelijke inzet gericht zinvol worden aangewend al staat realisatie buiten de 

huidige begrotingshorizon. 

Evenzo hebben we in juni gevraagd ons de argumentatie te geven voor een forse investering 

op automatiseringsgebied. We hebben daar al miljoenen in gestopt in de afgelopen jaren en 

zouden in de toekomst, als voorloper gemeente, daar grote voordelen van hebben zo werd 

ons destijds voorgehouden. Zelfs mogelijk financieel. Nu bleek opeens dat we bijna op een 



zinkend schip verkeren qua automatisering en het uitstellen van deze investering de stop er 

definitief uit zou trekken. Behalve dat de beelden onderling volstrekt strijdig zijn binnen korte 

tijd, hebben we geen goede inhoudelijke onderbouwing van de investering ontvangen en 

daarom was WB niet overtuigd. Ook hier kunnen we ons afvragen waarom niet gewoon 

inhoud is gegeven aan de vraag/opdracht  die de raad via een motie heeft geformuleerd? 

Deze “onvrede” gevoelens kwamen samen in de behandeling van het voorstel over de OZB. 

De OZB is jarenlang een mistig onderwerp geweest in de discussies binnen de raad maar 

wel is het zo dat in de vorige periode de lasten voor de burger niet gestegen zijn. De huidige 

coalitie heeft, om deze mistige discussie te voorkomen, een systematiek voor de komende 

jaren afgesproken. WB was bij de verkiezingen in 2010 al overtuigd dat we de OZB niet 

langer konden bevriezen en heeft dat tijdens de campagne ook niet gezegd te zullen doen. 

Dat geldt niet voor iedereen. De coalitie heeft besloten de OZB eenmalig met 6 % en daarna 

jaarlijks met 3 % te laten stijgen. De spanning ontstond doordat het College voorstelt boven 

op deze afspraak de OZB met een extra 300.000 euro te laten stijgen. Daarmee de 

coalitieafspraken dus confronterend. In een motie 

streepten wij de extra OZB inkomsten tegen de helft 

van de extra automatiseringsinvesteringen weg. VVD 

en WB konden zich daarin vinden. Het CDA stond in 

oorsprong positief hier tegenover. Binnen WB vond 

alleen Henk Jan Tannemaat dat we de 300.000 extra 

OZB lasten bovenop de coalitie afspraken wel 

moesten accepteren. 

Tijdens de schorsingen doorbrak Johan Houwers de 

goede sfeer binnen de coalitie. Zijn machtswoord was, 

naar mijn mening, nergens voor nodig. Het heeft 

onnodig veel extra commotie veroorzaakt en de sfeer binnen de coalitie en raad onnodig 

verscherpt. Het uiteindelijk gevonden compromis verdient nergens de schoonheidsprijs en 

laat zien dat er aan alle kanten “geharkt” is om de extra 

OZB stijging tot 100.000 euro te beperken. Het incident 

wordt nog gecompliceerder door het voorstel van de VVD 

de sportnota te temporiseren. Los dat het financieel 

nauwelijks enige soelaas biedt heeft de VVD ons niet 

kunnen overtuigen dat aan dit voorstel ook maar ergens 

positief constructieve gedachten in het belang van 

Winterswijk en de Winterswijkers er aan ten grondslag 

hebben gelegen. Dat bleek ook toen we de heer Houwers meermalen vroegen of hij 

Winterswijk zou helpen bij het vergroten van de kansen op subsidie voor de sportnota bij de 

Provincie. Telkens kwam er een ontwijkend antwoord maar nooit een volmondig: graag! Dat 

is uiterst teleurstellend!  

Voor het overzicht van alle besluiten van de gemeenteraad verwijs ik u graag naar het 

persbericht van de gemeente omdat ze daar kort en bondig beschreven staan. Afsluitend 

blijven er veel gemengde gevoelens over. Voor verbetering vatbaar zijn de punten; 

- De verstrekte informatie aan de raad is niet voldoende toegankelijk en niet van 

voldoende kwaliteit. 

- Waarom worden de moties die door de raad zijn aangenomen niet onverkort 

uitgevoerd? 



- Hebben we onvoldoende ambtelijke kwaliteit in huis om stukken te kunnen 

produceren waarin het feitelijke resultaat van beleidskeuzes wel klopt met het 

verwachtingsbeeld tijdens de besluitvorming? Of vindt dit zijn oorsprong elders? 

- Waarom was het nodig dat de leider van de VVD de goede constructieve sfeer binnen 

de coalitie van ondergeschikt belang heeft gemaakt? 

- Het lijkt verstandig binnen de coalitie deze vergaderingen goed te evalueren en 

vervolg afspraken te maken in het belang van 

Winterswijk en haar gemeenschap. 

Maar daar staat tegen over dat we ondanks de zware 

economische tijden in gemeenteland  nog steeds een 

imponerend nieuwe spoorzone ontwikkelen met een 

bijzondere nieuwe sporthal en Driemark. Daarnaast zijn 

er maar liefst 4 basisscholen onderweg naar nieuwe 

huisvesting binnenkort. Het belangrijkste vinden we 

echter dat we duidelijk het gevoel hebben dat we samen 

de problemen tegemoet treden op zoek naar de beste oplossingen voor een nieuwe sterke 

en gezonde toekomst voor Winterswijk en haar gemeenschap. 
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Voor het gevoel ligt de zomervakantieperiode al weer ver achter ons.  Op dit 

moment is het volop herfst al zou je het met deze temperaturen niet zeggen. 

Het weer vertoont wel een analogie met de Europese politiek, we hebben hier 

in Nederland nog relatief goed economisch weer terwijl het verderop in 

(politiek) Europa toch echt stormt. De financiële markten staan zwaar onder druk, bij de 

stabiliteit van de euro en de eurozone worden vraagtekens geplaatst. In de jaren ’80 hadden 

we in Europa boterbergen en melkplassen, de “schuldenberg” waar we nu tegen aankijken is 

moeilijker op te lossen. De politiek heeft tè lang besluiteloos naar het schuldenprobleem 

gekeken met alle gevolgen van dien. Nederland heeft zich in principe bereid verklaart een 

bijdrage te leveren aan het Europese steunfonds. Na het redden van onze banken tijdens de 

financiële crisis raakt de bodem van onze Nederlandse schatkist verder in zicht.  

 

Hoever is Winterswijk verwijderd van al 

deze problemen, kunnen wij onze ogen 

sluiten? Ik weet haast wel zeker van 

niet. We krijgen, de komende jaren, te 

maken met minder geld uit Den Haag en 

we moeten het als Winterswijkers gaan 

doen met minder geld. Nu komt het er 

dus op aan om keuzes te maken, 

zorgvuldige keuzes. Je kunt ook op je 

handen blijven zitten en niets doen, 

maar wat daar van komt dat zien we nu 

in Europa. Als WB zullen we die keuzes 

moeten maken waarvan wij vinden dat 



die passen bij onze uitgangspunten van WB en goed zijn voor Winterswijk. WB heeft altijd 

laten zien met inventieve oplossingen te kunnen komen, verantwoordelijkheid te willen 

nemen en oplossingen met daadkracht om te kunnen zetten. De belangen van Winterswijk 

en Winterswijkers staan bij ons op de eerste plek. Wij wensen Rik en onze fractie veel 

inventiviteit en wijsheid toe. 

 

In de ALV van dit voorjaar hebben we al gesproken over “WB in actie”. Dit initiatief loopt nog 

steeds. We hebben een aantal initiatieven op de agenda geplaatst wat we voor Winterswijk 

zouden kunnen doen. Na het afronden van de begrotingsgesprekken worden 

vervolgafspraken gemaakt. In de ALV van november zullen we meer aandacht besteden aan 

de mogelijke initiatieven van WB in actie. 

 

De laatste maanden zijn wat kleine wijzigingen doorgevoerd op onze website, 

menustructuren zijn aangepast en overzichtelijker gemaakt. We hebben inmiddels ook de 

eerste offertes binnengekregen voor grotere aanpassingen aan onze website. Wat kunnen 

we veranderen zodat de website mooier en aantrekkelijker wordt? Ook naar andere zaken 

technische worden bekeken. We willen de mogelijkheid gaan bieden meer mensen stukjes 

op de website te kunnen laten plaatsten. Ik hoop in de volgende nieuwsbrief te kunnen 

vertellen wat en hoe we de wijzigingen willen gaan doen. 

 

Wij hopen velen van jullie te mogen ontmoeten op de ALV in november. 

 

 

Bijeenkomst VNG “De buurt  verdient zich terug”Bijeenkomst VNG “De buurt  verdient zich terug”Bijeenkomst VNG “De buurt  verdient zich terug”Bijeenkomst VNG “De buurt  verdient zich terug”    

 28 28 28 28----10101010----2011 door Ruth van der Meulen2011 door Ruth van der Meulen2011 door Ruth van der Meulen2011 door Ruth van der Meulen    
 

Samen met Dirk Willink bezocht ik een zeer leerzame 

dag met als onderwerp : “burgerinitiatieven”. 

Hieronder kunt u een klein verslagje lezen van deze dag. 

    
Burgerinitiatief als motor van gebiedsontwikkelingBurgerinitiatief als motor van gebiedsontwikkelingBurgerinitiatief als motor van gebiedsontwikkelingBurgerinitiatief als motor van gebiedsontwikkeling    

Hoe kunnen voorzieningen in stand gehouden worden en burgers tegelijkertijd geactiveerd?  

Zo’n tachtig wethouders, raadsleden, beleidsmakZo’n tachtig wethouders, raadsleden, beleidsmakZo’n tachtig wethouders, raadsleden, beleidsmakZo’n tachtig wethouders, raadsleden, beleidsmakers en andere geïnteresseerden kwamen ers en andere geïnteresseerden kwamen ers en andere geïnteresseerden kwamen ers en andere geïnteresseerden kwamen 

vrijdag 28 oktober 2011 bij elkaar in de Tussenruimte in Amersfoort. Zij lieten zich inspireren vrijdag 28 oktober 2011 bij elkaar in de Tussenruimte in Amersfoort. Zij lieten zich inspireren vrijdag 28 oktober 2011 bij elkaar in de Tussenruimte in Amersfoort. Zij lieten zich inspireren vrijdag 28 oktober 2011 bij elkaar in de Tussenruimte in Amersfoort. Zij lieten zich inspireren 

door de mogelijkheden en kansen die deze moeilijke economische tijden juist voor door de mogelijkheden en kansen die deze moeilijke economische tijden juist voor door de mogelijkheden en kansen die deze moeilijke economische tijden juist voor door de mogelijkheden en kansen die deze moeilijke economische tijden juist voor 

burgerinitiatieven kunnen bieden.burgerinitiatieven kunnen bieden.burgerinitiatieven kunnen bieden.burgerinitiatieven kunnen bieden. 

De organisatie van het seminar ‘De buurt verdient zich terug’ was in handen van In actie met 

Burgers!, deelproject van het Actieprogramma Lokaal Bestuur van VNG en ministerie van 

BZK. 



Projectleider Valérie 

de Ridder heette de 

aanwezigen van harte 

welkom op deze 

bijzondere locatie op 

het terrein van de 

Wagenwerkplaats, 

een voormalig 

onderhoudsterrein van 

de NS. De bijzondere 

en gelijkwaardige 

samenwerking tussen 

de bewoners, de 

gemeente, en NS-Poort is in 2009 mede ondersteund door In actie met burgers!. Inmiddels 

zijn diverse initiatieven door bewoners uit het nabijgelegen Soesterkwartier gerealiseerd, 

waaronder de verkeerstuin in de Tussenruimte. 

Jurgen van der Heijden (AT Osborne) leidde de deelnemers 

door het programma. Hij overhandigde het eerste exemplaar 

van zijn boekje ‘Productie door de burger’ aan Willem Hamels, 

een actieve inwoner van het Soesterkwartier. Het boekje gaat 

over burgers die waarde toevoegen aan hun woongebied. De 

Wagenwerkplaats staat centraal als casus.  

Tijdens het seminar verdiepten de aanwezigen zich in 

‘burgerproductie’. De burger neemt de productie over van groen, welzijn, zorg, natuur, cultuur 

en nog veel meer. Niet alleen neemt hij productie over van de overheid en maatschappelijke 

instellingen, maar ook van bedrijven, bijvoorbeeld door energie op te wekken. Hoe gaat de 

samenleving eruit zien als deze trend doorzet? Wat betekent dit bijvoorbeeld voor de zorg, 

en hoe ziet de overheid er straks uit, en hoe gaan burgers zich organiseren? Wat gaat 

burgerproductie betekenen voor gebiedsontwikkeling: kan de burger zijn woongebied 

overeind houden nu investeerders zich daaruit terugtrekken? 

Na de plenaire aftrap volgden vier workshops, over diverse onderwerpen: 

1. Je moet nu beginnen (Duurzaam Soesterkwartier) 

2. Gezamenlijk beheer 

3. Lokale ondernemers 

4. Bezuinigen 



WagenwerkplaatWagenwerkplaatWagenwerkplaatWagenwerkplaatJoke Sickman, een van de initiatiefnemers van de Publiek Private 

Particuliere Samenwerking (PPPS) rondom de Wagenwerkplaats, verzorgde ter afsluiting 

van het seminar een rondleiding in het gebied dat nu al door bewoners sterk overeind wordt 

gehouden.    

In de discussies die op deze dag gevoerd werden viel ons een hele duidelijke lijn op : er is 

een tegenbeweging aan de gang op allerlei gebieden : uit ontevredenheid over het bestuur, 

het aanbod van produkten of diensten, dan wel het bestaan van andere behoeften, nemen 

burgers op allerlei terreinen het initiatief weer terug van de overheid of instanties. Dat kan 

leiden tot het gezamenlijk energie in gaan kopen, gezamenlijk een aantal auto’s gebruiken, 

een coöperatie stichten die plaatselijk  geproduceerd voedsel distribueert, maar ook de 

oprichting van een coöperatieve zorgverzekering. Kenmerkend is het zelfbestuur van de 

initiatiefnemers, de korte lijnen, het geringe gebruik van kapitaal en de “brede blik”. 

Naast dat deze werkwijze vaak een groter draagvlak heeft, goedkoper is en simpeler 

georganiseerd wordt, leiden deze initiatieven ook tot een grotere sociale cohesie en 

zelfredzaamheid.  

Deze dag heeft ons weer enorm geïnspireerd en geholpen om de lijn die WB ziet voor de 

Winterswijkse toekomst uit te stippelen. 

 

    

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 datum in uw agenda : 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 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 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 tGraag tGraag tGraag tot de volgende keer! ot de volgende keer! ot de volgende keer! ot de volgende keer!     

 


