
De fratsen van Houwers 

 

Dat VVD-fractievoorzitter en Tweede Kamerlid Johan Houwers niet te beroerd is om achter 

de schermen de gekste fratsen uit te halen om succes van anderen te voorkomen, was al 

bekend uit andere dossiers. Zo nam Houwers begin 2009 contact op met de BankGiroLoterij 

om te voorkomen dat het strandbad alsnog geld zou krijgen nadat de BankGiroLoterij de 

Stichting Behoud Strandbad had aangemoedigd om -na de verloren finale in het 

televisieprogramma Restauratie- alsnog een aanvraag in te dienen. Toeval of niet, feit is dat 

de BankGiroLoterij na de interventie van Houwers z’n handen aftrok van het strandbaddossier 

en de Stichting Behoud Strandbad kon fluiten naar het geld (het ging om 400.000 euro).  

 

Hoezo het belang van Winterswijk voorop? Het ging op dat moment om het laatste nog 

ontbrekende bedrag voor de restauratie van het unieke strandbadcomplex en Houwers wilde 

koste-wat-kost voorkomen dat WB uitgerekend in het jaar voorafgaand aan de 

gemeenteraadsverkiezingen van 2010 nog een succes zou boeken. De voorzitter van de VVD 

deed hier nog een flinke schep bovenop door in de omgeving van het strandbad mensen te 

vragen bezwaar te maken tegen de wijziging van het bestemmingsplan die noodzakelijk was 

om de vestiging van een restaurant mogelijk te maken. Gelukkig waren deze mensen niet van 

deze praktijken gediend! 

 

Na lang onderling beraad besloten de Stichting Behoud Strandbad en ook Winterswijks 

Belang niet te reageren op dit soort negatieve praktijken, ook al was er alle aanleiding toe. 

Een besluit waar wellicht met spijt op wordt teruggekeken nu Houwers achter de schermen 

ook als coalitiepartner van WB z’n uiterste best blijft doen om vooral successen van WB 

zoveel mogelijk te voorkomen. 

 

Neem bijvoorbeeld het nieuwe gemeentelijke sportbeleid, destijds opgezet door WB-

wethouder Van Nijkerken in samenwerking met de sportverenigingen en na de 

gemeenteraadsverkiezingen van 2010 succesvol voortgezet door WB-wethouder Gommers. 

Dit nieuwe sportbeleid dreigt voor Winterswijk een dusdanig groot succes te worden dat 

Houwers heeft besloten er alles aan te doen om het achter de schermen zoveel mogelijk te 

frustreren. Dit ondanks de loyale steun voor het sportbeleid vanuit de rest van de coalitie. 

 

Als alles volgens plan verloopt, wordt fase 3 van het nieuwe sportcomplex Jaspers eind 2013 

opgeleverd. Dat is vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014. Weliswaar louter 

toeval, maar daarmee zou WB vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 in de ogen 

van Houwers wel eens de bloemen kunnen krijgen en dat mag uiteraard niet gebeuren. Het 

was voor velen dan ook niet verrassend dat Houwers tijdens de begrotingsbehandeling van 3 

en 4 november jongstleden de economische crisis en de moeilijke financiële positie van (ook) 

de gemeente Winterswijk zou aangrijpen om het nieuwe sportbeleid en met name fase 3 van 

het nieuwe sportcomplex Jaspers onder vuur te nemen.  

 

Uiteraard is Houwers slim genoeg om te weten dat het nieuwe sportbeleid inmiddels vooral 

wordt gedragen en getrokken door de sportverenigingen zelf, dus kwam hij niet met een 

voorstel om het definitief om zeep te helpen, want dat zou hem teveel kiezers kunnen kosten. 

In plaats daarvan kwam Houwers met het voorstel om fase 3 van Jaspers te ‘temporiseren’. 

Lees: dusdanig te vertragen dat het geen rol kan spelen bij de gemeenteraadsverkiezingen van 

maart 2014. Uitstel in plaats van afstel. Maar omdat al voorgerekend was dat uitstel 

nauwelijks financieel voordeel zou opleveren, moest Houwers een ander argument verzinnen 

en dat werd uiteindelijk een slap verhaal over “onzekerheden”. Gelukkig zo weinig 

overtuigend dat Houwers in de gemeenteraad geen poot aan de grond kreeg. Het wachten is 

nu op zijn volgende fratsen. Wordt ongetwijfeld vervolgd. 


