
 

 

Nieuwsbrief Nieuwsbrief Nieuwsbrief Nieuwsbrief     

Winterswijks BelangWinterswijks BelangWinterswijks BelangWinterswijks Belang               februari 2012   februari 2012   februari 2012   februari 2012    
 

Beste leden van Winterswijks Belang en andere belangstellenden, 

 

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

 

 Terugblik op de raadsvergadering 23 Terugblik op de raadsvergadering 23 Terugblik op de raadsvergadering 23 Terugblik op de raadsvergadering 23----02020202---- 2012 2012 2012 2012    

door Dirk Willinkdoor Dirk Willinkdoor Dirk Willinkdoor Dirk Willink    
    

Op de agenda stonden alleen akkoord stukken vandaar dat ik aan het 

vragenuurtje extra aandacht besteed. De SP is verbolgen over de gevolgen 

van de bezuiniging op de WMO. Ik waarschuw u maar vast wat dit gaat u de 

komende 2 jaren van meerdere partijen nog vaker horen. Natuurlijk is het vervelend dat de 

bomen niet meer tot in de hemel groeien maar ook de gemeente Winterswijk moet de uit de 

hand lopende kosten voor de WMO in balans brengen met het geld dat zij daarvoor uit Den 

Haag ontvangt. Maar vorig jaar heeft de raad unaniem  (jazeker!) besloten de bezuinigingen 

op de WMO door te voeren. Dus ook de SP, PvdA en PW waren het met de wethouder en de 

coalitiepartijen eens. Hopelijk vergeet u dit niet de komende tijd want dit stokpaardje zal vast 

nog vaker bereden worden. 

Er kwamen nog enkele moties voorbij. De motie 

kinderpardon heeft WB van harte ondersteund. Wij 

hebben als gemeenschap het verhaal van Taïda en 

ex minister Verdonk nog in herinnering. Alleen uit 

humanitaire overwegingen kan je het al niet maken 

een kind dat hier opgroeit alleen terug te sturen . 

Alleen de VVD had binnen de gemeenteraad daar 

geen problemen mee en wees de motie af. 

Ook het Oost Europa meldpunt van de PVV kwam aan de orde. Hoewel WB het PVV 

meldpunt verwerpelijk vindt, waren er ook enkele WB ers die vinden dat de Winterswijkse 

Raad zich niet op elk “Haags” oproer moet storten. Ons telkens op de waan van de dag 

storten lijkt hen niet zinvol. Bovendien verwachten zij uiteindelijk meer positief effect van het 

stelselmatig negeren van de heer Wilders in de media. Uiteindelijk werd deze motie net 

verworpen hoewel de voltallige raad het meldpunt veroordeelde. 

In de nazit werd nog de SKB avond van 27 februari voor besproken. Het is wel stuitend hoe 

het enige Winterswijkse Tweede Kamerlid,  alleen intern bij ons aan tafel het hoogste woord 

heeft maar bij publieke bijeenkomsten oorverdovend stil is. Was hij het niet die beloofde 



vooral voor de belangen van de Achterhoek en Winterswijk in Den Haag te zullen opkomen? 

Hij is blijkbaar bang ook maar ergens een kritisch geluid over en naar zijn eigen regering te 

laten horen wat mogelijk zijn positie in Den Haag verzwakt. Hoe zo volksvertegenwoordiger? 

    

    

Discussie avond over de toekomst van het SKB Discussie avond over de toekomst van het SKB Discussie avond over de toekomst van het SKB Discussie avond over de toekomst van het SKB     

27272727----02020202----2012 door Dirk Willink2012 door Dirk Willink2012 door Dirk Willink2012 door Dirk Willink 
  

Als we naar de avond over het SKB terugkijken denk ik dat we tevreden 

kunnen zijn. Dhr Janssen heeft nergens meer over zijn 1 nieuwe locatieplan 

gesproken en uit de avond bleek duidelijk dat er geen draagvlak en reden 

voor bestaat. Daarnaast hebben we als Winterswijk duidelijk "één geluid" laten horen en leek 

de politiek (ogenschijnlijk) eensgezind.  

Ook het feit dat we "geen positie" binnen de 

discussie hebben, zoals PW, PvdA en VVD 

beweren, is naar mijn mening voldoende 

genuanceerd en door de minister ontkracht. 

Daarnaast maakten de bijna 10.000 

handtekeningen van SP en WB echt wel 

indruk. Dank daarvoor aan iedereen die ze 

heeft helpen verzamelen!! 

  

Ook alle andere argumenten van dhr Janssen 

zoals in Wamelink genoemd werden behoorlijk genuanceerd en gerelativeerd. 

 Tijdens de avond zei dhr Janssen nog, in antwoord op mijn vraag, dat er binnen 14 dagen 

een voorgenomen besluit zou volgen van de directies. Naderhand sprak ik nog met Hans 

Baxs, RvT, en kreeg ik de indruk tussen de regels door te horen dat de Raad van Toezicht nu 

al volop bezig is en zelf een besluit gaat nemen binnen 14 dagen. Kortom; het zou mij niet 

verbazen als er over 14 dagen  een besluit van de Raad van Toezicht ligt en daarmee de 

kous (voorlopig) af is. 

 Het lijkt me zaak dat de gemeente nu pro actief met de directie afspreekt wanneer zij 

bijgepraat gaat worden over de laatste stand van zaken van het proces. Voor zover, wij 

blijven het proces van zeer dichtbij kritisch volgen en houden u op de hoogte! 

    

    

Commissiepresentatie JeugdzorgCommissiepresentatie JeugdzorgCommissiepresentatie JeugdzorgCommissiepresentatie Jeugdzorg    

 door Ruth van der Meulen door Ruth van der Meulen door Ruth van der Meulen door Ruth van der Meulen    
 

Op 2 februari kwam Elvira Flaton van het Buro Jeugdzorg Gelderland een 

presentatie houden over de jeugdzorg. Zoals al eerder gemeld zijn de 

gezamenlijke overheden en organisaties druk bezig met de voorbereidingen 

voor de overname van de jeugdzorg door de gemeenten ( de zogeheten “transitie van de 

jeugdzorg” ). Regelmatig worden wij als raads- en commissieleden op de hoogte gehouden 

van het proces. 

Momenteel zitten we nog in de verkennende fase. We moeten gaan komen tot een transitie ( 

dit is bestuurlijk/financieel ) naar het Centrum Jeugd en Gezin op gemeentelijk nivo. 

Daarnaast moet er een transformatie ( dit gaat over de inhoud ) plaatsvinden. Centraal moet 



komen te staan : de ondersteuning van het kind in de eigen omgeving. Belangrijk daarbij zijn 

: de kwaliteit van de omgeving ( Civil society ), een samenhangende ondersteunigsstructuur 

van de gezinnen. De coördinatie van het hulpaanbod komt te liggen bij het WMO plus loket 

en het Centrum Jeugd en Gezin.  

Elvira Flaton gaf aan dat de hulpverlening allemaal heel hard nodig is ; daarin snijden zou 

niet verstandig zijn. De opgelegde bezuinigingen moeten echt komen van het slimmer met 

elkaar samenwerken. Kortere lijntjes, niet elkaars diagnoses overdoen, centrale 

verslaglegging die te delen is met andere hulpverleners,  hulpverlening dicht bij het kind in de 

eigen omgeving, etc.  Het motto is : lokaal wat kan, regionaal wat moet. 

Het was voor ons als raadsleden goed om te vernemen dat er vanuit de jeugdzorg bijzonder 

creatief nagedacht wordt over samenwerking, versimpeling en een brede aanpak van de 

problematiek van het kind dat hulp nodig heeft.  Op die manier kunnen we met het budget dat 

beschikbaar is, zoveel mogelijk kinderen van de juiste hulp voorzien. 

 

 

Het Strandbad in 2012 door Mieke OxenerHet Strandbad in 2012 door Mieke OxenerHet Strandbad in 2012 door Mieke OxenerHet Strandbad in 2012 door Mieke Oxener    
    

Met trots kan ik u melden dat de Stichting Behoud Strandbad, op grond van 

de prestaties van het afgelopen seizoen, komend seizoen het toezicht in het 

Strandbad mag  gaan organiseren gesteund door een klein  budget van de 

Gemeente  Winterswijk.  

Stichting Behoud Strandbad heeft zichzelf een aantal punten ten doel gesteld 

en opereert vanuit de volgende uitgangspunten: 

 

• De veiligheid van de gasten van het Strandbad staat te allen tijde voorop; 

• Strandbadgasten moeten optimaal kunnen genieten van het bad en haar meer dan 
prachtige omgeving; 

• Het Strandbad is een parel voor Winterswijk en de Achterhoek; 

• De SBS wordt gevormd door Winterswijkers met passie voor het Strandbad, de vele 
vrijwilligers vormen een stevig, maatschappelijk ingebed platform met een brede 
basis. 

 

In goed overleg met de Stichting 

Zwembaden Winterswijk is SBS tot de 

slotsom gekomen dat het beter moet, 

kan en dat zij de organisatie van het 

toezicht heel graag in eigen hand en in 

samenspraak met de Winterswijkse 

Watersport Vereniging gestalte willen 

geven. Uiteraard gaan we ook op zoek 

naar een andere naam, zodra die er is 

laten we u die weten. We mogen 

gebruik blijven maken van de expertise 

van Stichting Zwembaden Winterswijk, dat zullen we blijven doen, want je kunt dit alleen met 

en voor elkaar.   

 

SBS heeft het afgelopen seizoen laten zien wat gastvrijheid is op het Strandbad en samen 

met WWV en de StrandLodge gaan zij er met z'n allen iets moois van maken. De komende 



weken zullen de plannen compleet gemaakt worden en aansluitend gepresenteerd worden 

aan de Gemeente.  

Helma Ligtenbarg, André van Nijkerken en o.g. zullen namens SBS de plannen gedegen  

uitwerken. Bert Ribbink en Erwin te Selle ondersteunen hen daarbij namens WWV. Mike & 

Sabine Vrijdag van de StrandLodge hebben inmiddels hun vertrouwen uitgesproken en ook 

zij verheugen zich op de samenwerking en het komende seizoen. 

De werving van oproep zomerbadmeestersoproep zomerbadmeestersoproep zomerbadmeestersoproep zomerbadmeesters is inmiddels gestart. Wij zoeken jonge mannen 

en vrouwen van rond de 18 jaar die goed kunnen zwemmen, die in korte tijd willen worden 

opgeleid tot toezichthouder in ons prachtige bad voor de zomerperiode 2012 van april tot en 

met september.  

Wij bieden een leuke, verantwoordelijke job voor de zomerperiode onder leiding van een 

ervaren kracht. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via m.oxener@chello.nl 

Indien ook u door mijn verhaal geïnspireerd wordt, ook voor u is er vast een plekje in ons 

team! Meld u aan, vele handen maken licht werk! 

 

Laat de zomer maar komen, wij zijn er bijna klaar voor…………..tot in het Strandbad! 

 

Mieke Oxener, Stichting Behoud Strandbad 

 

 

“Leden vragen leden” :“Leden vragen leden” :“Leden vragen leden” :“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  ) . 

 

 

Belangrijke data om alvast te noteren in uw agenda :Belangrijke data om alvast te noteren in uw agenda :Belangrijke data om alvast te noteren in uw agenda :Belangrijke data om alvast te noteren in uw agenda :    

    

Volgende keer WB+Strandbad op 04Volgende keer WB+Strandbad op 04Volgende keer WB+Strandbad op 04Volgende keer WB+Strandbad op 04----03030303----2012!2012!2012!2012!    
Deze maand combineren we onze Strandlodge brunch bijeenkomst met een fantastische 

rondleiding door het BOS-project. Om 10.30 uur kunt u starten met een rondleiding van  1 uur 

of 2 uur. De rondleiding start bij het gebouwtje van de voormalige camping bij het Strandbad, 

als u de parkeerplaats van het Strandbad op komt, geheel rechts. Na afloop van de 

rondleiding gaan we dan lekker met zijn allen koffiedrinken/ glaasje klinken/ lunchen. 

We hopen op uw komst, met of zonder deelname aan de rondleiding! 

    

Landelijke opschoondag 10Landelijke opschoondag 10Landelijke opschoondag 10Landelijke opschoondag 10----03030303----2012 :2012 :2012 :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 17NL doet 17NL doet 17NL doet 17----03030303----2012 : 2012 : 2012 : 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.  

 

 

    

Tot slot willen wij u en uw vrienden en familie allen heel Tot slot willen wij u en uw vrienden en familie allen heel Tot slot willen wij u en uw vrienden en familie allen heel Tot slot willen wij u en uw vrienden en familie allen heel 

hartelijk bedanken voor het ophalen van bhartelijk bedanken voor het ophalen van bhartelijk bedanken voor het ophalen van bhartelijk bedanken voor het ophalen van bijna 7000 ijna 7000 ijna 7000 ijna 7000 

handtekeningen tegen het verdwijnen van het SKB! handtekeningen tegen het verdwijnen van het SKB! handtekeningen tegen het verdwijnen van het SKB! handtekeningen tegen het verdwijnen van het SKB!     

Wij waren reuze trots op dit enorme aantal!Wij waren reuze trots op dit enorme aantal!Wij waren reuze trots op dit enorme aantal!Wij waren reuze trots op dit enorme aantal!    
 

 

 

Wij hopen u hiermee weer op de hoogte gebracht te hebben van het Wij hopen u hiermee weer op de hoogte gebracht te hebben van het Wij hopen u hiermee weer op de hoogte gebracht te hebben van het 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 reilen en zeilen van Winterswijks Belang en vertrouwen erop dat u de reilen en zeilen van Winterswijks Belang en vertrouwen erop dat u de reilen en zeilen van Winterswijks Belang en vertrouwen erop dat u de 

nieuwsbrief metnieuwsbrief metnieuwsbrief metnieuwsbrief met interesse gelezen heeft. interesse gelezen heeft. interesse gelezen heeft. interesse gelezen heeft.    

    

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

    
 


