
 

 

Nieuwsbrief  

Winterswijks Belang      januari 2012 
 

Beste leden van Winterswijks Belang en andere belangstellenden, 

 

Graag vragen wij uw aandacht voor het eerste WB-nieuws van 2012: 

 

 Terugblik op de raadsvergadering 26-01- 2012 

door Dirk Willink 
 

De laatste vergadering was een zeer gevarieerde. Er werd veel gelachen maar 

ook uiterst scherp gediscussieerd; kortom geen vergadering om snel te 

vergeten. 

In het vragen halfuurtje sprak WB bij monde van Henk Jan Tannemaat zijn onvrede uit over  

de zaak van de reclameheffing op het pand “te Kortschot” in de Ratumsestraat. Kinderlijk 

gedrag van de gemeente dat haar imago veel schaadt. En wij maar geld in citymarketing 

blijven steken?? 

Ruth van der Meulen kwam terug op het verzoek van Mevr. Lodders in de raad van december 

om eindelijk een veilige oversteek (zebrapad) op de Zonnebrink te maken in de buurt van de 

kerk. Haar vraag start in 2005, en ook wij als raad hebben ons er al meermalen mee bemoeid. 

Omdat in de laatste begrotingsvergadering het grootschalige plan ivm de kosten naar 2015 

verschoven is drong de raad in december direct aan op een spoedige kleinschalige oplossing 

van het probleem. Rik Gommers antwoordde als verantwoordelijk wethouder dat hij met een 

creatieve kleinschalige oplossing naar ons terug zou komen. Vlak voor deze raad bleek het 

antwoord van het College; “ dat het niet verantwoord mogelijk was en niet voor 2015 

veranderd kan worden. Dan moesten we maar als 

Raad een nieuw besluit nemen.” Toen werd er een 

schoolvoorbeeld dualisme door de fractie van 

Winterswijks Belang gegeven; Ruth zei dat ze het 

er niet bij liet zitten. Helma zei dat ze het na zoveel 

jaren “helemaal zat was”. Henk Jan zei dat hij 

twijfelde aan de afname van veiligheid en dat dit 

wel heel bureaucratisch was. Ik stelde dat wij, maar 

ook veel anderen, graag antibureaucratisch willen 

opereren (dus resultaten i.p.v. papier!) en het niet 



zo kan zijn dat onze wethouder zich achter bureaucratisch procedures gaat verschuilen terwijl 

de Raad zich in de vorige vergadering duidelijk heeft uitgesproken. Tenslotte stelde Erwin 

dat wij op onze (zebra-)strepen moesten staan! Het luchtte ons wel op maar Rik was er niet 

zo gelukkig mee. WB is benieuwd naar het oplossend vermogen van het College. 

Als klein puntje kan ik melden dat WB blij is dat er nu op ons voorstel ook een paragraaf over 

lichtvervuiling in het bestemmingsplan voor de industrieterreinen aan de rand van ons dorp 

wordt opgenomen. Het is echt niet nodig dat immense lampen vanaf het industrieterrein het 

buitengebied in schijnen.   

Ook zijn wij een voorstander van 

het mogelijk maken om 

industriegrond aan bedrijven in 

erfpacht te kunnen geven. 

Daarmee proberen we de 

faciliterende taken van de 

gemeente uit te breiden tegen 

minimale risico’s. 

Werkgelegenheid is voor de 

leefbaarheid van dit gebied ook 

essentieel. Verwonderlijk is dat 

de VVD hier tegen stemt! 

Tenslotte heeft de volledige raad nog een motie aangenomen waarin zij uitspreekt  dat het 

College en de Gemeenteraad zich nadrukkelijk en actief in zullen blijven zetten om het SKB in 

een zo sterk mogelijke vorm voor Winterswijk te behouden. Dat is grote winst. Want voordat  

afgelopen dinsdag in Wamelink de SKB-bijeenkomst was gehouden moesten we alle andere 

partijen (minus de SP) nog overtuigen van de noodzaak mee te strijden voor het behoud van 

het SKB. Toen ik daar stelde dat WB zich tegen vertrek van het SKB zal blijven verzetten was 

de reactie van directeur Janssen;”dan is er één partij tegen”. Mooi niet dus; het zijn er zes! 

 

 

Handen af van het SKB ! 

 door Henk Jan Tannemaat 

 
Dinsdag 24 januari, vond om 20.00 uur in zaal Wamelink te Winterswijk de 

informatieavond plaats over het SKB. Onlangs nog voor veel geld 

gemoderniseerd en aangepast aan de huidige tijd. Er waren zeer veel verontruste 

Winterswijkers aanwezig. ( 250 mensen!) 

Sluiting van het SKB of eindigen als buitenpoli,  is voor alle Winterswijkers en Oost 

Achterhoekers een zeer slechte en onwenselijke ontwikkeling  vindt Winterswijks Belang. 

Het moet volgens ons mogelijk zijn om een goede kwaliteit zorg te blijven verlenen in het 

SKB, maar dat kan met- en ook zonder (bestuurlijke-)fusie. Het is ondenkbaar dat de 

overheid haar manier van  “Randstad-denken” ook wil toepassen in de Oost Achterhoek. Dus 

de discussie rondom de aantallen handelingen van de medici is één kant van het verhaal 

maar staat haaks op de normen van maximale aanrij-tijden voor patiënten. Als de directie 

vervolgens in haar communicatie geen concrete invulling geeft aan de plannen, wordt het 

tijd voor actie! Er zijn voor elk probleem meerdere oplossingen. Een van onze oplossingen is 



in ieder geval géén nieuwbouw elders! Het SKB (dat nog steeds financieel positief draait) is 

veel te waardevol voor onze regio om opgeofferd te worden aan de bezuinigingswaan en 

aan schaalvergrotingsideeën die er momenteel heersen bij directie en overheid. Het 

probleem is nog steeds dat de directeur en de Raad van Toezicht nu alleen beslissen en 

nergens de bevolking of politiek een plek in de 

besluitvorming of toegang tot concrete 

informatie gunnen. Daar moet snel verandering 

in komen!  De raad heeft vorige week in een 

gezamenlijke motie aangegeven te vechten voor 

het behoudt van het SKB. Het college voert 

momenteel gesprekken met de directie en u 

kunt ervan uit gaan dat de fractie, commissie en 

bestuur van WB zich op allerlei manieren inzet 

om te helpen bij het realiseren van dit doel. Wij 

blijven dan ook zeggen: Handen af van het SKB!  

 

 

Laatste keer Burgercheques door Ruth van der Meulen 

 
Bijna 10 jaar lang heeft de gemeenteraad een budget beschikbaar gesteld 

aan burgers die  een initiatief starten wat de leefbaarheid, veiligheid of 

sociale samenhang van de straat, wijk of gemeenschap van de aanvrager ten 

goede komt. Ieder jaar is er volop gebruik gemaakt van dit budget en zijn er bijzonder veel 

goede, leuke en verrassende initiatieven langsgekomen. Per 2012 is  het budget in het kader 

van de bezuinigingen helaas gesneuveld en dat betekende dat we in januari als werkgroep 

Burgercheques onze laatste vergadering hadden waarin we nog 4 mooie initiatieven 

mochten helpen met een bijdrage. 

Hopelijk zijn we snel weer in staat weer budget op te brengen voor de ondersteuning van 

burgerinitiatieven! 

 

 

Bericht uit het bestuur door Peter Stemerdink  

 
Laat ik namens het bestuur u nog de allerbeste wensen voor dit jaar 

toewensen! Goede wensen blijven altijd welkom ook nu in februari. 

Buiten is het nu -8 graden. Het is fantastisch weer, koud maar zo met de zon 

is het echt prachtig. Ook nu is ons Winterswijkse buitengebied mooi. Hoorde net op het 

journaal dat de eerste Nederlanders het al over de Elfstedentocht hebben. Een koelbloedige 

Fries temperde in het onvervalst Fries dat;  “ijs toch ook maar zo weer water is….”. Volgens de 

Friezen nog te vroeg nog om het over de Elfstedentocht te hebben. Dat koelbloedige hebben 

we hier in Winterswijk toch ook wel, maar net als de Friezen zijn wij ook niet gek. 

Ik ben net als velen van u ook naar de inloopavond geweest rondom het SKB vorige week en 

heb directeur Janssen aangehoord. Ik bleef het vreemd vinden een directeur die blijkbaar zelf 

een opdracht voor een onderzoek kan geven, zelf waarschijnlijk ook het onderzoeksbureau 



daarvoor uitzoekt en dan ook bepaalt wat de beste uitkomst is. Ook de snelheid waarmee de 

vele vragen afgehandeld moesten worden. De zaal bleef met veel vragen zitten, echte 

antwoorden kwamen er niet van de heer Janssen. Hij kan zo te zien lekker zijn gang gaan. Ja, 

ja het is niet de politiek die over het ziekenhuis gaat, dit is de verantwoordelijkheid van het 

ziekenhuis: directie/bestuur, raad van toezicht, medisch specialisten, ondernemingsraad en 

cliëntenraad. Maar waar blijven wij burgers dan? Afwachten en toezien? Gezien de reacties in 

de zaal denk ik van niet. Zo koelbloedig zijn we in Winterswijk niet.  

Het CDA en VVD stonden vooraan te roepen om aan te geven dat zij ook “hun connecties” in 

den Haag en de provincie al hadden geïnformeerd. Waar waren overigens die “betrokken 

Winterswijkse provinciale en Haagse (VVD) burgers” eigenlijk? Ze hebben vast belangrijkere 

dingen aan hun hoofd dan een kleine ziekenhuisfusie in Winterswijk. Ik heb ze niet gezien of 

gehoord de heren van den Bos of Houwers. Voor de zekerheid ook nog maar even de 

website van de VVD Winterswijk bekeken, wat de heren zeggen. Niets te zien. Volgens mij 

staat het SKB staat niet zo hoog op het VVD verlanglijstje. Hoezo het belang van Winterswijk 

voorop? 

Verder, in de week van Kerst hebben we met het bestuur en fractie en enkele vrijwilligers op 

de Kerstmarkt gestaan. Leuke en goede actie! Winterswijkers konden een goede wens voor 

Winterswijk bij ons inleveren en die waren er, een dikke 240 wensen opgehaald. WB laat keer 

op keer zien dat we er staan, niet alleen vlak voor de verkiezingen maar ook gewoon 

tussendoor of het nu gaat om het SKB, een kerstwens, een supermarktactie, nominaties voor 

het BOS project ondersteunen. Voor ons geldt; het belang van Winterswijk staat bij WB wel 

voorop! Daar kunt u op blijven rekenen. 

 

 

“Leden vragen leden” :  
 

Bij de SKB actie is maar weer gebleken dat Winterswijk soms echt niet 

kan zonder actieve politieke partijen! 

Naar aanleiding van onze acties is het aantal leden van WB groeiend 

maar graag wil ik aan u als WB lid  nogmaals een dringende oproep 

doen:  wij dagen u uit om in uw eigen omgeving 1 iemand te overtuigen 

om zich aan te sluiten bij  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  ) . 

 

Posters SKB en handtekening kaartjes 
Zou het niet mooi zijn als in elke straat in Winterswijk  de huizen volhangen met posters 

“Handen af van het SKB” en de Raad van Toezicht dagelijks last heeft van een uitpuilende 

brievenbus omdat Winterswijk en omstreken dagelijks protestkaartjes instuurt? 

 

U kunt posters en kaartjes afhalen bij Henk Jan Tannemaat en Ruth van der Meulen. Belt u 

even van te voren om te vragen of we thuis zijn ( 06-22274172 of 06-13696479 )? 



Ook gaan we nog even door met het verzamelen van handtekeningen. De lijsten daarvoor 

heeft u allemaal al ontvangen. Wij hopen op uw massale steun! 

 

 

Belangrijke data om alvast te noteren in uw agenda : 

 

Landelijke opschoondag 10-03-2012 :  
Winterswijk in actie gaat natuurlijk ook dit jaar weer 

meedoen met het opruimen van zwerfvuil.  Voor 

vuilniszakken en “grijpers” wordt gezorgd. Denkt u wel aan 

stevige schoenen en warme kleren? De tijden en het 

verzamelpunt worden nog later bekendgemaakt. Wilt u ook 

mee doen? U kunt zich opgeven bij Ruth van der Meulen ( ruth.vdmeulen@chello.nl / 06-

13696479 ).  

 

 

NL doet 17-03-2012 :  
Winterswijk in actie gaat helpen op de kinderboerderij. Wilt u 

ook mee doen? U kunt zich opgeven bij Ruth van der Meulen ( 

ruth.vdmeulen@chello.nl / 06-13696479 ). U kunt meedoen 

tussen 9 en 14 uur die dag.  

 

 

Volgende keer WB+Strandbad op 26-02-2012! 
Tegen die tijd sturen wij u weer een herinnering. 

 
 

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 nieuwsbrief met interesse gelezen heeft. 

 

Graag tot de volgende keer!  

 
 

 


