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Beste leden van Winterswijks Belang en andere belangstellenden, 

 

 

Graag vragen wij uw aandacht voor laatste WB-nieuws van 2011: 

 

 Terugblik op de raadsvergadering 22-12- 2011 

door Dirk Willink 
 

Aangezien er veel maatschappelijke onrust in ons dorp heerst over de 

toekomst van het SKB hebben we het College gevraagd of zij alles op alles (!) 

wil zetten om het SKB in zijn sterkst mogelijke vorm voor ons dorp te 

behouden. Op 6 januari worden helaas alleen de fractievoorzitters door de directeur en een 

lid van de Raad van Toezicht van het SKB nader geïnformeerd. Wij komen er zeker nog bij u 

op terug. 

Ook heeft Ruth namens WB een 

vraag gesteld over het gemeentelijk 

antwoord op het verzoek van het 

Steengroeve Theater. De afwijzing 

van de samenwerking vinden wij 

volstrekt strijdig met de 

samenwerkingsgeest tussen 

overheid, bedrijfsleven en 

maatschappelijke organisaties zoals 

net contractueel vastgelegd in de 

Coöperatie tussen de drie O’s en de 

Agenda 2020. Voor meer informatie 

verwijs ik u graag naar de tekst van haar betoog elders in deze nieuwsbrief. Het College wil 

graag spoedig in gesprek met meerdere betrokkenen en heeft het belang van het evenement 

voor de regio onderstreept. 

Binnen Winterswijk komt meer ruimte voor welstandsarm of welstandsvrij bouwen. Enerzijds 

willen we graag overmatige regeldruk beperken maar anderzijds gaat beeldkwaliteit ons ook 

zeer aan het hart. Vandaar dat we binnen de gemeenteraad goed grenzen hebben bepaald 



waarbinnen we gaan experimenteren. In 2013 volgt een 

zorgvuldige evaluatie. De niet constructieve tweets uit de 

VVD hoek over dit onderwerp werden weggenuanceerd. 

Van de PvdA kregen het CDA en WB een kerstcadeau in 

de vorm van een motie waarin veel vertrouwen in ons 

welstandsbeleid werd uitgesproken. Die hebben wij in 

dank aanvaard. 

Bij het vaststellen van de Meerjaren Investeringsplanning 

Ruimtelijke projecten (MIR) heeft de raad het WB voorstel gevolgd om nu de 

herstelwerkzaamheden binnen de Meddosestraat de allerhoogste prioriteit te geven en aan 

de oversteek spoorzone vanaf de Dingstraat een lagere prioriteit toe te kennen. Het 

amendement dat namens de coalitie werd ingediend heeft alleen om volstrekt onduidelijke 

redenen van de PvdA geen steun ontvangen. 

Tenslotte is twee jaar na het principebesluit de mogelijkheid tot het 

verstrekken van Startersleningen operationeel gemaakt. Hierbij 

proberen we als gemeente doorstroming op de woningmarkt te 

stimuleren en jongeren een extra kans te geven op een eigen huis. 

Naar onze mening gaat het niet om het bevorderen van het eigen 

woning bezit in het algemeen. Daarmee kwam een eind aan een 

veelbesproken bestuursjaar waarin het heel veel inspanning kost om, 

onder deze omstandigheden, de kansen op een vitale toekomst van 

onze gemeente te beschermen of te versterken. Ik wens u het 

allerbeste voor 2012 toe! 

 

 

Het SKB in Winterswijk door Henk Jan Tannemaat 
 

Zowel vanuit de Winterswijkse samenleving, alsmede vanuit de binnenzijde 

van het ziekenhuis, horen we allerlei verontrustende signalen over het 

eventuele sluiten/vertrekken van het SKB. Berichten over een fusie met 

Doetinchem en/of Enschede en zelfs nieuwbouw in Varsseveld bereiken ook 

de fractie van WB.  U kunt er zeker van zijn dat WB momenteel alle zeilen bijzet om snel de 

laatste stand van zaken in beeld te krijgen en hierop adequaat zal reageren. Wij kunnen ons 

niet voorstellen dat een plaats als Winterswijk, met 

een vergrijzende bevolking, het straks zonder 

ziekenhuis zal moeten doen. Niet alleen vanuit 

medisch oogpunt een onvoorstelbaar idee, maar 

ook vanwege het feit dat het SKB nog steeds de 

grootste werkgever van Winterswijk is. WB zal tot 

het uiterste gaan om het SKB te behouden voor 

alle Winterswijkers en vele inwoners van 

omliggende gemeenten. Het heeft dus onze volle 

aandacht. We houden u op de hoogte! 

 

 

 



Bericht van het bestuur door Ronald Wiggers 

Winterswijk in actie op de kerstmarkt! 
 

Op zondag 18 december heeft ‘Winterswijk in actie’ (Wia) met een kleine 

stand deelgenomen aan de drukbezochte Winterswijkse kerstmarkt in de 

Meddosestraat. Er was een hele schare vrijwilligers die hadden aangegeven 

wel iets voor de kerstmarkt te willen doen. Op zulke momenten zie je dat we gewoon een 

hele leuke en actieve club hebben die graag bereid is een steentje aan de Winterswijkse 

samenleving bij te dragen! Ook in het voortraject, in de voorbereiding op de kerstmarkt 

hebben velen zich van hun allerbeste kant laten zien door haast ontelbare kerstkransjes te 

voorzien van een lint en een labeltje met de tekst “Winterswijk in actie!’ Het bleek 

monnikenwerk en we hebben in wisselende samenstelling gedurende aardig wat uurtjes 

gezellig zitten freubelen. Een enkeling nam zelfs een dag ervoor een hele doos kerstkransjes, 

lint en labels mee naar huis om er zich daar met zijn echtgenote en met een magnifieke inzet 

op te storten, en alles op tijd voor aanvang van de kerstmarkt aan te leveren! Geweldig 

gewoon! 

Ondanks dat er toch meer regen en wind was voorspeld, bleken de weergoden het grootste 

deel van de middag de kerstmarkt goed gezind en was het een gezellige drukte overal in het 

centrum van Winterswijk.  

Zo ook bij de stand van Wia. Er was een tafel geplaatst met daarop een wensdoos waar, een 

ieder die dat wilde zijn nieuwjaarswens voor Winterswijk in kon deponeren. De kerstkransjes 

werden door onze vrijwilligers met een hartelijke kerstgroet aan de man/vrouw gebracht en 

de passanten werd gevraagd een wens voor Winterswijk op een wenskaart te schrijven. 

Uiteraard werd de gelegenheid ruimschoots aangegrepen om ook met de Winterswijkers in 

gesprek te komen. Ik ben er dan ook van overtuigd dat we in ieder geval Winterswijk in actie 

voor het eerst echt publiekelijk onder de 

aandacht hebben kunnen brengen en 

velen het doel van deze club duidelijk 

hebben kunnen maken.  

Bij het omkeren van de wensdoos bleek 

dat we maarliefst 180 geschreven reacties 

mochten ontvangen! De reacties bleken 

betrokken, hartelijk, soms doordacht, 

soms toegespitst op een bepaald 

probleem en soms ook gewoon leuk. Het 

is nu zaak om eens te bezien welke 

wensen zijn te realiseren en op welke 

wijze, al dan niet met behulp van Wia en of WB. We gaan er mee aan de slag. U kunt alvast 

een bloemlezing van alle reacties teruglezen op de site van Winterswijks Belang. 

Toen tegen 4 uur in de middag de reeds lang voorspelde regen, hagel en wind zijn intrede 

deed, is de stand opgebroken. Dinsdagavond zijn de resterende 

kerstkransen, met label en al, bezorgd bij twee bejaardencentra 

in Winterswijk. Het werd met veel warmte en dank aanvaard en 

zo had een groot deel van onze ouderen toch ook nog een 

lekker kerstkransje bij de koffie.  



“Leden vragen leden” :  
Graag willen we u, als lid van Winterswijks Belang vragen, om 1 iemand in 

uw eigen omgeving lid te maken van Winterswijks Belang. Familie, buren, 

vrienden, jong of oud, politiek actief of helemaal niet,  het maakt niet uit! 

We willen onze kring vergroten en weten uit eigen ervaring hoeveel 

mensen Winterswijk een warm hart toedragen. Een hele goede reden om 

Winterswijks Belang te steunen.  Op onze site vindt u een aanmeld 

formulier maar bellen of mailen mag ook ( info@winterswijksbelang.nl  ) . 

 

Volgende keer WB+Strandbad in januari 2012! 
In verband met de feestdagen, hebben wij besloten onze eerstvolgende WB+Strandbad 

bijeenkomst te houden op zondag 29 januari. Tegen die tijd sturen wij u weer een 

herinnering. 

 

Bij deze willen wij u en iedereen die u lief is, heel 

graag een goed, gezond en geïnspireerd 2012 

toewensen en hopen u weer te ontmoeten in het 

nieuwe jaar! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


