
Donderdagavond 21 november jongstleden vond in de raadszaal van Winterswijk een openbare 

raadsvergadering plaats over het nieuwe stadskantoor van Winterswijk. Deze werd bijgewoond door 

zo’n 200 Winterswijkers. Ik was één van de sprekers uit het publiek en heb mij verbaasd over de gang 

van zaken. Over burgemeester Stigter die duidelijk niets ophad met het spreekrecht van burgers, maar 

ook over de raad die zich (met uitzondering van PW-fractievoorzitter Van Lith) niets aantrok van de 

grote opkomst uit de bevolking en gewoon deed alsof het de bevolking van Winterswijk representeert. 

De echte volksvertegenwoordigers zaten echter op de publieke tribune en in de hal. 

 

Deze volstrekt autistische houding werd nog het meest treffend geïllustreerd door VVD-

fractievoorzitter Van den Bos, die de aanwezigen opriep wat vaker van zich te laten horen ook op 

andere gelegenheden, zodat de standpunten vanuit de bevolking dan wat eerder bekend zijn en dus 

eerder meegewogen kunnen worden. Hij had niet treffender kunnen verwoorden dat de politiek geen 

idee heeft wat onder de bevolking leeft. Dan laat ik onvermeld dat ik mij ruim voor de afgelopen 

gemeenteraadsraadverkiezingen nota bene bij de partij van Van den Bos had aangemeld om me in te 

zetten voor de VVD. Nooit meer iets van gehoord. Zo gaat dat in de politiek. 

 

Van den Bos had overigens wel de meest inhoudelijke reactie op de sprekers uit het publiek. Wat ik 

daarin betreurde was zijn opmerking dat hij het jammer vond dat de sprekers de feiten niet kennen, 

waardoor emoties de boventoon gaan voeren. Nog los van het feit dat er niks mis is met emoties en de 

bevolking van Winterswijk zich juist terecht zit op te winden over dit gemeentebestuur, beluister ik 

hierin de hautaine houding waar tot nu toe alleen de regenten uit de PvdA patent op leken te hebben. 

Dat vond ik nou jammer.  

 

Bovendien ging Van den Bos voor het gemak voorbij aan het feit dat pas kort geleden bekend is 

geworden dat de Belastingdienst naar Doetinchem gaat en het Belastingkantoor daardoor vrijkomt. De 

gemeenteambtenaren kunnen daar zo in. Dit wordt zelfs beaamd door mensen van de Belastingdienst. 

Het punt van de bereikbaarheid voor de bevolking kan onmogelijk een bezwaar zijn omdat de 

gemeente juist zelf een splitsing wil gaan maken tussen een volledig geïntegreerd loket (frontoffice) 

waar de burgers en bedrijven met al hun zaken terecht kunnen, en een backoffice waar de burgers en 

bedrijven dus niet naar toe hoeven en daarom best op een andere plek kan zitten. Dat ene loket kan dan 

prima in het huidige gemeentehuis, de backoffice zonder problemen in het Belastingkantoor.  

 

Ik vind dat de bevolking van Winterswijk er recht op heeft dat de gemeente ook naar de optie van het 

Belastingkantoor kijkt, temeer omdat de gemeente verplicht is zo efficiënt mogelijk om te gaan met 

andermans (belasting)geld. Op de oproep van fractievoorzitter Lievers van D66 om ook nog naar 

andere opties te kijken, werd echter afwijzend gereageerd, ondermeer met de vermelding “Daar 

hebben we nu vaak genoeg naar gekeken” en “Die lokaties voldoen niet aan de Arbowet en andere 

regelgeving”. Onzin natuurlijk. Men wil gewoon niet meer naar andere opties kijken omdat men dat 

ervaart als een zoveelste koerswijziging en dus een blamage voor het gemeentebestuur. 

 

En zo wemelde het van de flauwekul. Intussen doet de gemeente gewoon alsof geld geen probleem is 

en wordt ook de verplaatsing van Mennink-Veldboom op kosten van de gemeenschap  nog als een 

serieuze optie gezien. Ook gaat men van uw en mijn geld weer nieuwe plannen ontwikkelen “waarin 

alles echt nog open is”. Wie gelooft dat nog? Ik in ieder geval niet. Eén ding is zeker: Naar de opties 

Belastingkantoor en Postkantoor wordt niet meer gekeken. Die komen straks leeg te staan en worden 

daarna afgebroken. Ongetwijfeld om plaats te maken voor de zoveelste architectonische horror. En 

uiteraard op kosten van de bevolking. Het is maar dat u het weet. 
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