
 

 

Nieuwsbrief Nieuwsbrief Nieuwsbrief Nieuwsbrief     
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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: 

 

Twinning Camdeboo door Helma Ligtenbarg Twinning Camdeboo door Helma Ligtenbarg Twinning Camdeboo door Helma Ligtenbarg Twinning Camdeboo door Helma Ligtenbarg     
 

Sinds 2007 heeft de Gemeente Winterswijk een samenwerkingsovereenkomst 

met de Gemeente Camdeboo in Graaff-Reinet – Zuid Afrika. Het project richt zich 

op het huisvestingsprobleem van Camdeboo, waar veel mensen in een 

dichtbevolkt gebied nog in krottenwijken wonen. De kosten hiervoor worden 

gedragen door de overheid en VNG International. De Gemeente Winterswijk 

levert samen met Woningcorporatie de Woonplaats en Stedenbouwkundigbureau Andries Geerse 

ambtelijke uren en kennis.  Het project maakt onderdeel uit van LOGO SOUTH, waarin inmiddels 

60 projecten door 60 gemeenten in 17 landen zijn opgestart en worden uitgevoerd. Kortom: een 

maatschappelijk verantwoord project waardoor mensen in ander werelddeel, waar 

ontwikkelingshulp nog onontbeerlijk is, een handreiking wordt geboden met uitzicht op een beter 

leven! 

Nu heeft echter de Tweede Kamer door een amendement van VVD en SP, met een krappe 

meerderheid besloten het budget voor deze 60 projecten, zijnde 5.5 miljoen euro, in 2011 te 

schrappen en toe te voegen aan het budget voor aidsbestrijding, wat reeds een slordige 400 

miljoen euro omvat. Nu vindt Winterswijks Belang aidsbestrijding zinvol, echter zien wij niet de 

toegevoegde waarde in verhoging van het budget van 400 miljoen euro met 5.5 miljoen euro, wat 

slechts een verhoging van 1% betekend. Het omgekeerde ziet WB daarentegen wel! WB ziet een 

belangrijke toegevoegde waarde in de projecten van LOGO SOUTH waarvan wij denken dat dit 

ook de aidsbestrijding ten goede komt!  

Tijdens het vragenuur in de vorige raadsvergadering op 27 januari heeft Winterswijks Belang een 

vraag gesteld omtrent de reactie van het College op het schrappen van het budget 2011 voor 

LOGO SOUTH, waarvan de samenwerkingsovereenkomst van de Gemeente Winterswijk met de 

Gemeente Camdeboo onderdeel is. Het College had reeds in december 2010 hierover brieven 

naar het Ministerie van Buitenlandse Zaken gestuurd. Winterswijks Belang heeft daarop 

aangegeven er belang aan te hechten dat de Gemeenteraad deze brieven ondersteunt en het 

initiatief genomen tot het opstellen van een brief naar eveneens het Ministerie van Buitenlandse 

Zaken als ook de voorzitter en leden van de Tweede Kamer. In de raadsvergadering van 24 

februari zijn deze brieven aan de orde geweest en met uitzondering van VVD en SP positief 

onderschreven. Daarmee is er een raadsmeerderheid welke de activiteiten in het project Twinning 

Camdeboo en alle andere projecten uit LOGO SOUTH onderschrijft en zijn de brieven verstuurd. 



Het wachten is op een oplossing om de gevolgen van het schrappen van het budget 2011 zoveel 

mogelijk terug te dringen. 

 

 

  Mieke Oxener over Restauratie StrandbadMieke Oxener over Restauratie StrandbadMieke Oxener over Restauratie StrandbadMieke Oxener over Restauratie Strandbad. 
 

Wij nemen u, leden van Winterswijks Belang, graag even mee in de huidige stand 

van zaken.  

De restauratie van de buitenzijde is inmiddels voltooid en Mike Vrijdag de eigenaar 

van de StrandLodge is  gestart met de restauratie van de binnenzijde.  De 

gemeente legt  de parkeerplaatsen aan, het groen is gesnoeid en aangepakt, het 

strand in ere hersteld. De steigers zijn gerestaureerd en langzamerhand wordt alles in gereedheid 

gebracht voor een stralend zomerseizoen. We kunnen straks weer heerlijk zwemmen in ons 

Strandbad. 

  

Ook de Stichting Behoud Strandbad blijft de handen uit de mouwen steken en heeft aangegeven 

op zoek te gaan naar sponsoren voor de speeltoestellen. Het doel van de stichting is het strand te 

voorzien van in ieder geval 2 grotere opstellingen en indien het mogelijk is 4 grotere opstellingen 

van zand/water speeltoestellen. Daarnaast zullen wellicht een aantal opstellingen worden 

aangeschaft voor de speeltuin. Het Strandbad is en wordt een recreatieplek op kwalitatief hoog 

niveau voor gezinnen, (groot)ouders en (kleine)kinderen waarbij natuur, zand en strand het thema 

zullen zijn.  

 

Het Strandbad wordt met dit alles een economische trekker voor het gebied waarbij de 

StrandLodge de innerlijke mens voor haar rekening zal nemen. Er wordt op het strand een kiosk 

ingericht waar drankjes, hapjes en ijs zullen worden verkocht. Boven komt een loungeterras met 

restaurant, beneden wordt een kookstudio ingericht. Kortom recreëren op topniveau in het 

mooiste stukje natuur van Winterswijk. 

 

In de week voor de officiële opening op vrijdag 3 juni wordt er een Strandbad Krant verspreid 

waarin alle sponsoren en bedrijven die ons de laatste jaren gesteund hebben worden vermeld. Wij 

ontmoeten u graag bij de officiële opening. Tot vrijdag 3 juni, tot in het Strandbad!! 



DENK MET ONS MEE EN HELP ONS OM HET STRANDBAD TOT EEN SUCCES VAN DENK MET ONS MEE EN HELP ONS OM HET STRANDBAD TOT EEN SUCCES VAN DENK MET ONS MEE EN HELP ONS OM HET STRANDBAD TOT EEN SUCCES VAN DENK MET ONS MEE EN HELP ONS OM HET STRANDBAD TOT EEN SUCCES VAN 

FORMAAT TE MAKEN. MELD U AAN ALS VRIJWILLIGER!FORMAAT TE MAKEN. MELD U AAN ALS VRIJWILLIGER!FORMAAT TE MAKEN. MELD U AAN ALS VRIJWILLIGER!FORMAAT TE MAKEN. MELD U AAN ALS VRIJWILLIGER! 
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WB oWB oWB oWB op bezoek bij Stichting WCL door Dirk Willinkp bezoek bij Stichting WCL door Dirk Willinkp bezoek bij Stichting WCL door Dirk Willinkp bezoek bij Stichting WCL door Dirk Willink    

    
Op maandag 14 februari was ik als opnieuw beoogd voorzitter van de Werkgroep 

Nationaal Landschap van de gemeenteraad uitgenodigd bij de vergadering van de 

Stichting WCL. Het doel was om het werkdocument toe te lichten waarin de missie 

en werkwijze beschreven staat.  

De werkgroep stelt zich ten doel het feit dat Winterswijk in een Nationaal Landschap ligt zo 

optimaal mogelijk te benutten. Daarnaast is het zo dat er ‘over het buitengebied’ een overmaat 

aan regelgeving zich uitrolt waarin  de weg, zowel voor burgers als ambtenaren, nauwelijks meer 

te herkennen is. Schematisch lijkt dit het meest op de metrokaart van Tokio. De werkgroep wil 

waar mogelijk proberen simpele hervorming van de regelgeving voor te stellen (anti-

bureaucratische weg). Zo is er in de vorige periode het advies ”Grond voor verandering” via de 

WCl, de commissie en gemeenteraad naar de partijen gegaan die de evaluatie van de 

Reconstructiewetgeving vorm moesten geven. Hoewel we destijds niet direct hebben gescoord 

lijkt het er thans op dat de provinciale overheid steeds meer in de richting van ons voorstel gaat. In 

de praktijk geeft dit vooral voor de boeren in ons buitengebied veel meer kansen om hun hoofd 

boven water te houden. 

Belangrijk bij dit soort zaken is dat als we als Winterswijk wat willen veranderen wij naar de 

buitenwacht (Provincie en Rijk)absoluut met één stem moeten spreken. Als we zelf onderling 

verdeeld zijn telt onze stem daar sowieso niet mee. Dit leek niet voor iedereen binnen WCL even 

helder. 



Ook wil de werkgroep proberen een positieve bijdrage te leveren aan een succesvolle invoering 

van het Landschaps Fonds. Binnen een Streekfonds kan een duidelijke groene poot zich met 

versterking en onderhoud van het landschap bezig houden. Het streven is dat in 2011 te 

realiseren. 

 
Ten derde volgt de werkgroep de Pilot GLB (gemeenschappelijk landbouw beleid) die dit en 

volgend jaar in onze gemeente draait. In 2014 wil Europa haar landbouwbeleid “kantelen” door 

van product ondersteunde landbouw (melkquota, maispremie, zoogkoeienpremie ed) naar 

landschap ondersteunde landbouw te gaan. Het Rijk test 4 systemen van vergoedingen en in 

Winterswijk gebeurt dat op basis van het thema kleinschaligheid. Kleinschaligheid kan namelijk tot 

een grotere biodiversiteit leiden.  Voor deze twee jaren heeft het ministerie in totaal 900.000 euro 

voor de Pilot GLB in Winterswijk  ter beschikking gesteld. Daar kunnen we heel wat lokale 

kwaliteitsverbeteringen van in ons landschap realiseren die bovendien een vergoeding voor arbeid 

oplevert als je het zelf doet. Hopelijk zal er een grote belangstelling voor deelname zijn. 

 

    

Hoe gaat het met de ontwikkeling van het Museaal Concept? Hoe gaat het met de ontwikkeling van het Museaal Concept? Hoe gaat het met de ontwikkeling van het Museaal Concept? Hoe gaat het met de ontwikkeling van het Museaal Concept? 

door Dirk Willinkdoor Dirk Willinkdoor Dirk Willinkdoor Dirk Willink    

    
Reden van ontstaan. 

Kort herinner ik u graag aan de reden van de ontwikkeling van het museaal 

concept. Vele jaren heeft de gemeente een aanzienlijk bedrag van ruim 1,5 ton bijgedragen aan 

alle gebruikers in en rond het Museum Freriks. Daarvoor kwamen enkele duizenden bezoekers 

langs maar er bestond de indruk dat dit geen bezoekers van buiten Winterswijk waren. Voor de 

toerist had het museum nauwelijks tot geen toegevoegde waarde. 

De gebruikers van het pand hadden daarnaast talrijke problemen met hun huisvesting. Er was 

onvoldoende expositieruimte, geen goede brandveiligheid, slechte toegankelijkheid en 

klimatologisch verkeerde omstandigheden in het gebouw. Telkens kwamen de Besturen van 

Museum Freriks met één en hetzelfde antwoord als oplossing van de problemen; Ze wilden het 

huidige Freriksconcept in een groter of nieuw pand steken. Kortom veel extra gemeentelijk geld 

erin met nog steeds geen toegevoegde waarde voor Winterswijk tgv het huidige museum concept. 

In de toekomstvisie van Winterswijk is door de Gemeenteraad vastgelegd dat wij ons moet 

focussen op onze onderscheidende kwaliteiten. Dat wil zeggen extra oog en aandacht voor ons 

coulisselandschap, de geologische mozaïekvloer in Winterswijk met de steengroeve en tenslotte 

de winterswijkse jaren van Piet Mondriaan. De vorige gemeenteraad heeft naar die gedachte een 

haalbaarheidsonderzoek laten doen onder de naam “het museaal concept”. Daar kwam duidelijk 

de potentiële waarde van dit nieuwe concept aan het licht. 

Haalbaarheidsonderzoekresultaten: 



Villa Mondriaan heeft op grond van het onderzoek een verwacht bezoekers aantal van 10.000 en 

sinds de samenwerking met het Haags Gemeentemuseum (is eigenaar grootste Mondriaan 

collectie ter wereld) mogelijk 1,5 of 2 keer zoveel. 

Voor een Landschap Evolutie Park bij de Steengroeve zou een verwachting van 70.000 bezoekers 

per jaar reëel zijn. Dit is dé locatie in Nederland waar met recht over sauriërs gesproken mag 

worden. Dat de Steengroeve ongelooflijk veel potentie heeft is door het Steengroeve Theater de 

laatste zomer wel aangetoond. Belangrijk is hierbij te melden dat Winterswijk geen goede slecht 

weer accommodatie heeft en hier dus duidelijk een zwakke plek tot een kracht omzet. 

Dat de exploitatiekosten daarbij fors naar beneden moeten worden bijgesteld lijkt me volstrekt 

helder. De plannen moeten nu naar de ‘Winterswijkse maat’ herschreven worden. Daarbij zullen 

ook samenwerkingen moeten worden ontwikkeld met partijen die dit initiatief steunen en die zijn 

zeker te vinden.  

Natuurlijk klinkt het allemaal als een onlogisch moment om met deze ambitie bezig te zijn tijdens 

een economische crises. Toch is dat niet waar. Dit soort plannen hebben nu eenmaal een 

jarenlange aanloop en ontwikkeltijd nodig en tegen die tijd kan onze economische situatie al wel 

weer een totaal andere zijn. Bovendien heeft Winterswijk in het verleden telkens de boot gemist 

omdat ze pas plannen begon te maken als de subsidies vergeven werden. Helaas was 

Winterswijk toen dus telkens te laat en vond daarmee de hond in de pot.  

Sinds november 2010. 

In november heeft de Gemeenteraad besloten dat de huur per 1 januari 2012 zal worden 

opgezegd en dat het budget met 40 % wordt beperkt. Het lijkt voor velen of hier met de botte bijl 

wordt gewerkt maar u moet niet vergeten dat er “in overleg” werkelijk niets te bereiken viel de 

afgelopen 10 jaar. Als maximale coöperativiteit werd voor het gemak het concept van het 

Landschap Evolutie Park ‘geleend’ en in de hertenwei voor Freriks - of in de Driemark geplaatst 

maar serieus, creatief onderzoeken wat de mogelijkheden kunnen zijn en daarbij partners zoeken 

is door de gebruikers van het pand Freriks niet gedaan. 

In de Gemeenteraad heb ik namens Winterswijks Belang een gedachtelijn voorgesteld met 

meerdere locaties door Winterswijk verspreid. Hierbij werd een thematisch splitsing gemaakt 

waarbij de huisvesting passend aan het onderwerp is. Het zal u niet verbazen dat als de mensen 

van Museum Freriks daarmee in Winterswijk op pad gaat dat niet snel tot een positief resultaat zal 

gaan leiden. 

Daarom is het ook een treurige constatering dat de Gemeente nu 3 werkgroepen vraagt om de 

Raadsopdracht vorm te geven en half maart 2011 met een voorstel te komen. Dit is zo treurig 

omdat het merendeel van de werkgroepleden dezelfde mensen zijn die al jarenlang hebben 

aangetoond het probleem niet te willen en niet te kunnen oplossen. Het kan wel lekker goedkoop 

zijn voor de gemeente maar dit plan is te belangrijk voor Winterswijk om zo te behandelen! 

Hopelijk kiest de gemeente spoedig een meer constructieve en reële weg om serieus met dit 

belangrijke plan om te gaan. 

 

 

Terugblik op de raadsvergTerugblik op de raadsvergTerugblik op de raadsvergTerugblik op de raadsvergadering van 24 februari 2011 door adering van 24 februari 2011 door adering van 24 februari 2011 door adering van 24 februari 2011 door 

Erwin te SelleErwin te SelleErwin te SelleErwin te Selle    
 

Gezien de agenda beloofde het een korte raadsvergadering te worden en dat bleek 

dit keer zelfs uit te komen. Vaak willen korte agenda’s leiden tot veel vragen in het 

vragen halfuurtje en veel discussies die bij een volle agenda niet gevoerd zouden 

zijn. 

Maar dit maal dus niet. Uit de vragen tijdens het vragen halfuurtje bleek wel dat de provinciale 

staten verkiezingen voor de deur staan, het waren meer statements dan vragen. In ieder geval 

hebben de VVD en de PvdA het beste met ons voor op het gebied van bereikbaarheid van de 

Achterhoek zowel via de A18 als de spoorverdubbeling. Het CDA had vragen over de door Johan 



Houwers gedane uitspraak dat de externe begeleiding van de kerntakendiscussie op jaarbasis € 

240.000,- zou kosten. Uit de beantwoording door het college bleek duidelijk dat deze vooraleerst 

voor 10 dagen wordt ingehuurd en minder dan € 18.000,- gaat kosten! WB vindt het verstandig dat 

een externe deskundige “over de schouder” mee kijkt en zijn ervaring en frisse blik op de 

kerntaken discussie inbrengt. Ook het vertrek van de firma Raben naar Oss werd aangeroerd. Een 

evt. gebrek aan uitbreidingsmogelijkheden heeft daarbij geen rol gespeeld. In 2007 is zelfs door 

Raben industriegrond terug verkocht aan de gemeente! Het besluit tot vertrek was vooral 

ingegeven door de, in de ogen van Raben, slechte bereikbaarheid van de Achterhoek. 

Het nieuwe werkdocument van de raadswerkgroep Nationaal Landschap werd zonder wijzigingen 

unaniem door de raad aangenomen, zodat er daarna gestemd kon worden over de leden van de 

werkgroep. Voor WB gaan Dirk, Ruth en Jan plaatsnemen in de werkgroep. 

Zoals in de vorige nieuwsbrief al aangegeven zijn wij zeer ongelukkig met de afschaffing van het 

Rijksbudget voor de internationale samenwerking van Gemeenten door de Tweede Kamer (Motie 

VVD en SP). WB heeft een brief voorbereid waarin de raad dit aangeeft richting de 

Staatssecretaris van Buitenlandse zaken en de Tweede Kamer. De behandeling van die brief was 

het laatste punt op de agenda. Zoals al verwacht hebben de VVD en SP tegen het versturen van 

de brief gestemd, maar de andere fracties stemden wel voor. Zowel de VVD als de SP vinden het 

geen taak van de gemeente, waarbij het vermeldenswaard is dat de SP fractie een wel zeer 

onhandige bewoording richting de ambtelijke organisatie had gekozen, door deze als 

amateuristisch te omschrijven. Wij hebben nogmaals benadrukt dat het vooral om de 

kennisoverdracht op gemeentelijk niveau gaat, zodat er zeer effectief ontwikkelingshulp kan 

worden geboden. Waarbij het tevens mooi is meegenomen dat alle kosten van het project worden 

gedragen door de VNG en de gemeente Winterswijk alleen ambtelijke uren inbrengt. In ieder 

geval was er een ruime meerderheid voor het versturen van de brief en dat gebeurt dan ook. 

 

 

 

Voortgang Kerntakendiscussie door Erwin te SelleVoortgang Kerntakendiscussie door Erwin te SelleVoortgang Kerntakendiscussie door Erwin te SelleVoortgang Kerntakendiscussie door Erwin te Selle    
 

Sinds de vorige nieuwsbrief is al weer een paar keer vergaderd door de stuurgroep. 

Op 27 januari is er een eerste informatiebijeenkomst voor de raads- en 

commissieleden georganiseerd. Vooral de financiële taakstelling en hoe deze door 

te vertalen naar de kerntaken riep nog al wat discussie op. 

Daarom zijn in de eerstvolgende vergadering van de stuurgroep de doelstellingen verder 

uitgedetailleerd. 

Belangrijker is echter dat intussen de ambtelijke organisatie onder begeleiding van de 

projectgroep is begonnen met de inventarisatie van alle taken die door de Gemeente worden 

uitgevoerd. 

De stuurgroep heeft aan de hand van de eerste resultaten van de inventarisatie vastgesteld 

volgens welk format elke taak omschreven moet worden en welke informatie minstens verstrekt 

moet worden. Deze omschrijving moet zich per taak beperken tot 1 A4’tje, om het geheel nog 

enigszins overzichtelijk te houden. De verwachting is dat de inventarisatie meer dan 100 A4’tje 

(=taken) zal opleveren. 

De planning is om de kerntakendiscussie af te ronden voor het zomerreces en de stuurgroep heeft 

aangegeven aan de projectgroep dat dit een hoge prioriteit heeft. 

De komende weken staan vooraleerst in het teken van de inventarisatie van alle taken door de 

ambtelijke organisatie.  

 

Wordt vervolgd… 

 



    

Weg van de politiek door André van NijkerkenWeg van de politiek door André van NijkerkenWeg van de politiek door André van NijkerkenWeg van de politiek door André van Nijkerken    
 

Politiek blijft een spel om de kiezers. Zo was het voorstel om het toegestane 

oppervlak voor bijgebouwen in het nieuwe bestemmingsplan voor het 

buitengebied te verruimen van 100 vierkante meter naar 150 afkomstig van 

Winterswijks Belang, maar de fractievoorzitter van de VVD was er in zijn terugblik 

op betreffende raadsvergadering als de kippen bij om diezelfde verruiming in te boeken als een 

succes voor VVD-wethouder Te Gronde. Maar die had het niet voorgesteld. Integendeel zelfs, Te 

Gronde had namens het College van BenW juist die 100 vierkante meter voorgesteld en niet die 

150. Muggenzifterij wellicht, maar tekenend voor de manier waarop partijen ook landelijk en 

provinciaal zoveel mogelijk successen trachten te claimen, ook al hebben ze er niets aan 

bijgedragen. 

 

Toch kan het nog vele malen erger. Afgelopen week zag ik ’s-avonds laat een documentaire over 

campagnestrategen bij presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten. Daarmee vergeleken is de 

Hollandse politiek echt maar kinderspel. In de VS gaat het niet om kleine leugentjes en creatieve 

interpretaties van de werkelijkheid, maar om stelselmatig en bikkelhard verdraaien van de feiten, 

om het doen van beloften die niet zullen worden nagekomen en vooral om het in diskrediet 

brengen van de tegenstanders, het liefst met aanvallen op hun persoonlijke integriteit. Het doet er 

niet toe of iets waar is of niet, of iets menselijk is of niet, het gaat om de macht en dan is alles 

geoorloofd. Althans in de VS. Ik kan niet ontkennen dat zelfs in Winterswijk al politici zijn aan te 

wijzen die wat betreft het verdraaien van feiten, het doen van beloften en het uithalen van trucs zo 

in de Amerikaanse politiek kunnen meedraaien (met wellicht een stage in Italië), maar gelukkig 

heeft de Hollandse nuchterheid hier nog de overhand. 

 

Het is vandaag 1 maart 2011 (het moment waarop ik dit schrijf), morgen zijn de provinciale 

verkiezingen. Net als de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 worden ook deze verkiezingen 

weer volledig in de schaduw gezet door landelijke politici die zichzelf en hun persoonlijke 

profilering vele malen belangrijker vinden dan een inhoudelijk debat over de rol en het beleid van 

de provincies. Het enige waar de heren en dames uit Den Haag in geïnteresseerd zijn, is of het 

huidige minderheidskabinet met steun van de PVV nog wel een meerderheid haalt in de Eerste 

Kamer. En of de huidige ploeg nog wel op het Haagse pluche kan blijven zitten. Maar u en ik 

wisten het al: Verkiezingen gaan niet om inhoud, verkiezingen gaan om macht, om pluche en om 

persoonlijke belangen. Daarom wil Winterswijks Belang het liefst zo ver mogelijk weg van de 

politiek, maar zonder de invloed op het politieke toneel te verliezen. Een dilemma dat de komende 

tijd nog wel de nodige hoofdbrekens zal kosten, maar ongetwijfeld zal leiden tot verfrissende 

nieuwe ideeën en initiatieven. Wordt vervolgd! 

 

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

en zen zen zen zeilen van Winterswijks Belang en vertrouwen erop dat u de nieuwsbrief eilen van Winterswijks Belang en vertrouwen erop dat u de nieuwsbrief eilen van Winterswijks Belang en vertrouwen erop dat u de nieuwsbrief eilen van Winterswijks Belang en vertrouwen erop dat u de nieuwsbrief 

met interesse gelezen heeft.met interesse gelezen heeft.met interesse gelezen heeft.met interesse gelezen heeft.    

    

Graag tot de volgende keer! Graag tot de volgende keer! Graag tot de volgende keer! Graag tot de volgende keer!     

 


