
 

 

Nieuwsbrief Nieuwsbrief Nieuwsbrief Nieuwsbrief     

WiWiWiWinterswijks Belangnterswijks Belangnterswijks Belangnterswijks Belang                        maartmaartmaartmaart    2012201220122012    
 

Beste leden van Winterswijks Belang en andere belangstellenden, 

 

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

 

    TerTerTerTerugblik op de raadsvergadering 2ugblik op de raadsvergadering 2ugblik op de raadsvergadering 2ugblik op de raadsvergadering 26666----03030303---- 2012 2012 2012 2012    

door Dirk Willinkdoor Dirk Willinkdoor Dirk Willinkdoor Dirk Willink    
    

Nu de  dreigende sluiting van het SKB voorlopig van de baan is heeft 

Winterswijks Belang het College gevraagd welke acties er zijn en nog worden 

ondernomen. De vraag komt oorspronkelijk voort uit het coalitieakkoord uit 

2010 waar de directie van het SKB bij betrokken is geweest en ook mee akkoord is gegaan. 

Een citaat; 

“Een onderzoek starten naar de mogelijkheden ter versterking van het SKB en de Gemeente 

Winterswijk door afstemming te laten plaatsvinden van de beider toekomstvisies.” 

Als grootste werkgever van Winterswijk is niet voor niets het SKB actief betrokken bij de 

ontwikkeling van het coalitieakkoord destijds. Na de afgelopen maanden is de noodzaak tot 

initiatief onzerzijds- en intensief toekomstig contact voor iedereen heel erg duidelijk 

geworden. Er staat bovendien nog een veel ambitieuzere doelstelling in het coalitieakkoord 

die ook uit Den Haag had kunnen komen: 

“Onderzoeksopdracht om te komen tot een integrale afstemming van de totale structuur van 

de curatieve gezondheidszorg in samenwerking met alle betrokken partijen met als doel een 

extra kwaliteitslag te maken en een efficiëntie voordeel te behalen. Dit is een initiatief waarin 

het SKB en de Gemeente samen op kunnen trekken maar dat ook zeker regionale 

afstemming nodig heeft”. 

We adviseren het College al haar energie vooral op de eerstgenoemde doelstelling te 

richten! 

    

    

    

    

    



    

VVVVerslag werkgroep Nationaal landschaperslag werkgroep Nationaal landschaperslag werkgroep Nationaal landschaperslag werkgroep Nationaal landschap    

door Jan Oonkdoor Jan Oonkdoor Jan Oonkdoor Jan Oonk    
 

Op 7 maart hebben we  weer een vergadering gehad van de werkgroep 

Nationaal Landschap. Na een tijdje van niet vergaderen was de werkgroep 

weer bijeen om verschillende agendapunten door te nemen. 

Een van de aandachtspunten die mij het meest aanspraken was het kappen van houtwallen 

zoals Natuurmonumenten dit doet.  Hierop is nogal veel commentaar door de burgers die 

zo’n massale kap van bomen niet kunnen waarderen. We hebben hierover al eens vaker  

gediscussieerd met Natuurmonumenten en zijn toen overeen gekomen dat er meer dikke  en 

gezonde bomen zouden blijven staan. Dit is op dit moment absoluut niet het geval. De 

werkgroep heeft besloten Natuurmonumenten nogmaals er op te wijzen welke afspraken er 

gemaakt zijn.  

De voorzitter  Dirk Willink gaf uitleg over het punt  

Natura 2000 en de Willink Weust n.a.v. het bezoek 

dat vorig jaar aan dit gebied vanuit het Haagse  

werd gemaakt door Jan Jaap van Dijk en Henk 

Bleeker. Beide heren waren nogal positief over de 

manier waarop men het Steengroeve-convenant 

had vast gesteld. Misschien was hier wel voordeel 

te halen voor de agrariërs in de directe omgeving 

in de Natura 2000 wetgeving om zelf met een 

gedegen beheersplan te komen hoe men hier 

winst uit kon halen zonder in de problemen te 

komen. Volgens  Arie Schoenmaker was het misschien wel mogelijk daar een pilot project 

van te maken maar dan voor heel Winterswijk zodat er voor iedere agrariër winst was te 

behalen in de stikstofmaterie. 

Arie Schoenmaker gaf een uitleg over de stand van zaken m.b.t. het pilot project . 

Hij gaf aan dat Bleeker  onder de indruk was hoe men hier omging met het pilot project en 

was dan ook van mening dat kleinschaligheid beloond moest worden. Natuurlijk moet er een 

goede controle zijn zodat er geen misbruik gemaakt gaat worden . In Meddo wordt er 

gekeken of er een vogelproject in het kader van het pilot project van de grond kan komen. 

Hiervoor kan een 50% vergoeding komen als het ministerie hierin toestemt. 

Al met al weer een interessante avond waarin vele mogelijkheden werden besproken. 

Jammer dat er van PW, SP, en PVDA niemand was. Het gaat tenslotte ons allemaal aan. 

 

    

FusieClub WinterswijkFusieClub WinterswijkFusieClub WinterswijkFusieClub Winterswijk door Rik Gommers door Rik Gommers door Rik Gommers door Rik Gommers    
 

26 maart 2012, een memorabele dag. Deze maandag was door de drie 

fuserende voetbalclubs uitgekozen om hun nieuwe naam bekend te maken. 

Daar was uiteraard een zorgvuldige procedure aan voorafgegaan. De 

voorzitter van de fusiecommissie Andre van Nijkerken en ondergetekende 

viel de eer te beurt om die naam te onthullen.  

Wat me bij deze happening zo opviel is dat er geen wanklank te horen was en er een zeer 

relaxte sfeer te proeven viel. Een zaal vol en bruisend van fusie-energie. Werkelijk 



schitterend om er getuige van te mogen zijn. Het geeft je als portefeuillehouder ook weer een 

enorme boost om er voor, en samen met, deze mensen keihard aan te trekken om hun deel 

van de sportnota, Jaspers, ten uitvoer te brengen.   

Afgelopen donderdag heeft de raad formeel besloten mee te werken aan de verhuizing van 

de bibliotheek naar het nieuwe Gerrit Komrij College gaat. Een grote stap naar een nieuwe 

bibliotheek. Kleiner, maar weer toegerust voor de komende jaren. Het biedt weer volop 

toekomst voor de bibliotheek. Maar niet voor iedereen. De bibliotheek moet afslanken in 

personeel en dat gaat niet zonder individueel leed. Iets waar je op dit moment ook bij stil 

moet staan vind ik; bij deze dus, voor een ieder die niet meegaat. 

 

 

NL doet door Ruth van der MeulenNL doet door Ruth van der MeulenNL doet door Ruth van der MeulenNL doet door Ruth van der Meulen    
    

Op vrijdag 16 maart en zaterdag 17 maart is er 

bij Kinderboerderij en Heemtuin Freriks volop 

deelgenomen aan NL-Doet. Twee mooie 

projecten zijn uitgevoerd door leerlingen van het 

Schaersvoorde, Stichting Welzijn Winterswijk en Winterswijks 

Belang.  

Met de leerlingen van het VMBO-Groen afdeling Aalten is  op  vrijdag een fruittuin 

aangelegd. Hier is het in de toekomst mogelijk om heerlijk vers fruit zo van de boom of struik 

te plukken. Wat is er nu lekkerder dan rechtstreeks uit de natuur proeven en snoepen? 

Zaterdag zijn tientallen kabouters en aanverwante zaken door Stichting Welzijn Winterswijk 

en Winterswijks Belang  voorzien van een nieuw verflaagje. Binnenkort wordt een hoek in de 

heemtuin veranderd in een prachtig mooi, spannend, boeiend, uitdagend kabouterbos. De 

kabouters, die door tal van mensen belangeloos geschonken zijn, zijn weer prachtig 

geworden en verheugen zich nu al op een plekje in het bos. 

 Zonder de inzet van vrijwilligers zijn projecten als de fruittuin en het kabouterbos niet te 

realiseren. Deze dag gaf weer het bewijs dat uit een combinatie van het nuttige met het 

aangename mooie dingen ontstaan!!! 



  

 Van afvalinzamelVan afvalinzamelVan afvalinzamelVan afvalinzameling naar grondstoffeninzamelinging naar grondstoffeninzamelinging naar grondstoffeninzamelinging naar grondstoffeninzameling    

door Erwin te Selledoor Erwin te Selledoor Erwin te Selledoor Erwin te Selle    
 

Op 8 maart hield de heer H. Groenhuis, directeur van ROVA, een boeiende 

presentatie over het 'Huishoudelijk Grondstoffenbeleidsplan 2012-2015'. 

Dit vooruitlopende op, naar verwachting, besluitvorming hierover in de 

raadsvergadering van mei. 

In Winterswijk bedroeg de totale hoeveelheid 

huishoudelijk afval in 2010 526 kg per 

inwoner waarvan 250 kg restafval (het afval in 

de grijze container). Het overige afval bestaat 

voor het grootste deel uit, bijna100 kg GFT en 

75 kg papier, daarnaast ongeveer 10 kg 

kunststof (ingezameld middels de bekende 

plastic zakken), ruim 20 kg glas en dan nog 

wat textiel en overige. Alhoewel Winterswijk 

boven het landelijk gemiddelde scoort wat betreft bijvoorbeeld ingezameld kunststof, kan dit 

nog duidelijk hoger. Dit blijkt vooral uit de samenstelling van de 250 kg restafval uit de grijze 

container. Daarin bevindt zich gemiddeld nog 24% GFT, 16% kunststof (inclusief 

drankkartons),15% grof afval (metaal, hout, steen en puin), 12% papier, 6% textiel en 4% 

glas. De rest is het echte niet te recyclen afval. 

Een groot deel van ons “huidige restafval” kan dus ook prima gerecycled worden! 

De ROVA heeft in meerdere gemeentes 

middels pilots geëxperimenteerd met andere 

wijzen van afval/grondstoffen inzamelen. En 

daaruit kwam naar voren dat juist het 

inzamelen van grondstoffen gemakkelijker en 

laagdrempelig moet worden gemaakt. 

Kern van het nieuwe beleid is het 

zogenaamde “omgekeerd inzamelen”. 

De basisprincipes van het omgekeerde 

systeem zijn: 

- het zoveel mogelijk aan de bron scheiden van de hoofdstromen van waardevolle 
grondstoffen (in plaats van nascheiding); 

- een hoge service voor waardevolle grondstoffen → kunststof verpakkingen, oud papier 
en GFT huis-aan-huis inzamelen en (gratis) brengvoorzieningen creëren voor grof 
tuinafval; 

- continuering van de service voor glas en textiel → handhaven, maar 
intensiveren/faciliteren waar nodig, van de bestaande inzamelstructuur voor glas en 
textiel; 

- een lagere service voor wat waardeloos is → bij voorkeur geen restafval huis-aan-huis 
ophalen, maar laten brengen naar een ondergrondse container; 

- een lage service voor wat waardeloos is en behoort tot grof huishoudelijk afval → grof 
huishoudelijk afval laten brengen (of tegen betaling op halen) naar een kringloopbedrijf 
(producthergebruik) of afvalbrengstation (materiaalhergebruik); 

- het belonen van gewenst gedrag in geld en service/comfort → door het aanbieden van 
passende opslagmiddelen met een toegespitste ophaalfrequentie. 

Het voorstel is om dit “omgekeerd inzamelen” gefaseerd in te voeren en te starten met de 

eerst fase begin 2013 en de tweede fase begin 2014. 



Begin 2015 zou het resultaat dan kunnen zijn dat u thuis 3 containers heeft: 

- 1 voor kunststof en droge herbruikbare materialen (o.a. drankenkartons), die 1 maal in 
de 2 weken wordt geledigd; 

- 1 voor GFT, groter dan de huidige, die net zoals nu 1 maal in de 2 weken wordt 
geledigd; 

- 1 voor oud papier en karton, die 1 maal in de 4 weken wordt geledigd. 
De kleine hoeveelheid “echt restafval” die overblijft brengt u zelf naar een ondergrondse 

container in de buurt, vergelijkbaar met zoals u nu glas naar de glasbak brengt. 

In hoeverre dit werkelijk zo ingevoerd gaat worden zal blijken uit de besluitvorming in de raad 

de komende maanden. 

 

    

WB kookt in de Strandlodge door Stef GeenenWB kookt in de Strandlodge door Stef GeenenWB kookt in de Strandlodge door Stef GeenenWB kookt in de Strandlodge door Stef Geenen    
 

Kookworkshop 8 aprilKookworkshop 8 aprilKookworkshop 8 aprilKookworkshop 8 april    

(WB, ook voor uw catering binnenkort?) 

 

Op een gewone doordeweekse donderdagavond 
hebben negen WB-leden de sterren van de hemel 
gekookt in de kookstudio van de Strandlodge, onder 
de bezielende leiding van Mike Vrijdag.  
Wat dacht je van: 
 

• Wontonbakjes gevuld met oosterse salade en 
tonijn 

• Parelhoen gevuld met kruiden met daarbij 
 gekaramelliseerde witlof en aardappelmatjes 
• Chocolademousse met dronken bolletjes peer 
 

Geen eenvoudige kost, maar toch goed te maken 
en vooral: erg lekker! 
Het viel goed mee om tijdens de werkzaamheden 
het hoofd koel te houden, vooral vanwege de 
verkoelende witte wijn (…). Niet alles verliep even 
vlekkeloos, er viel veel te lachen en soms ook wat 
uit handen. Tussendoor was er al van alles te 
proeven, en het resultaat was er uiteindelijk naar: 
een fantastische maaltijd, een lust voor het oog en 
de smaakpapillen.  

De verschillende teams lieten 
al snel zien dat samen koken 
niet alleen leuk en lekker is, maar ook vooral het gevoel van 
samen ergens voor staan sterk bevordert. 
 
Het tot slot met zijn allen dineren gaf de voldoening van lekker 
eten met leuke mensen die je weer iets beter hebt leren kennen. 
 
Het is de bedoeling om elke drie maanden een kookworkshop te 
organiseren, dus ik zou zeggen: doe mee de volgende keer! 

 



    
Bijeenkomst met  Heimatverein Barlo ( Duitsland )Bijeenkomst met  Heimatverein Barlo ( Duitsland )Bijeenkomst met  Heimatverein Barlo ( Duitsland )Bijeenkomst met  Heimatverein Barlo ( Duitsland )    
door Jan Oonkdoor Jan Oonkdoor Jan Oonkdoor Jan Oonk    
    
Via Arjen Ligtenbarg kregen we 

een uitnodiging omdat men 

bezig is via de Bocholstse baan een 

historische  fietsroute te maken . In die route 

zit een gemetselde duiker waar de Holtwicker 

Bach door stroomt.  Dit is een prachtig stukje 

metselwerk  dat erg in verval is geraakt en 

omdat dit een particulier stukje weg is en de 

eigenaar  de Furst Von Sam zu Salm die wel 

mee wil werken maar niet de kosten van 

reparatie niet op zich wil nemen is men bezig met de stad Bocholt om deze monumentale 

duiker weer in ere te herstellen en daarbij meteen een platform te maken waar de fietser en 

wandelaar op een plaquette lezen kan hoe deze brug ontstaan is. Zo wil men van Winterswijk 

naar Bocholt op verschillende punten bv. bij spoorwachterhuisjes borden te plaatsen met 

beschrijvingen van de spoorlijn Winterswijk- Bocholt. Om daar internationaal aandacht voor 

te krijgen zal er een vervolg komen om te kijken hoe men dit op de kaart kan zetten . Omdat 

het Bos Project aan het begin van de route is kan het misschien daar in meegenomen 

worden? 

Word vervolgd!  

    

NBvP NBvP NBvP NBvP –––– Vrouwen van Nu Vrouwen van Nu Vrouwen van Nu Vrouwen van Nu door Helma Ligtenbarg door Helma Ligtenbarg door Helma Ligtenbarg door Helma Ligtenbarg    
 

Dinsdag 20 maart jl., hebben de 

vrouwelijke Raadsleden, een 

vrouwelijk Commissielid en de 

vrouwelijke Wethouder, op 

uitnodiging van de NBvP – Vrouwen 

van Nu, voor de geïnteresseerde leden een 

informatieavond verzorgd over het Raads- en 

Commissiewerk. 

Op deze geslaagde informatieve avond hebben de dames van de diverse politieke partijen, 

voorafgegaan door een stuk vaderlandse politieke geschiedenis, zonder partijpolitiek te 

bedrijven (!) een inkijkje gegeven in hun dagelijkse leven, werk, dilemma’s, betrokkenheid bij 

Winterswijk en de manier waarop zij het Raads- en Commissiewerk invulling geven. Over 

hoe een onderwerp de weg volgt van het College via een van de Commissies naar de Raad 

en welke ‘tools’ Raadsleden in kunnen zetten om ideeën en/of onderwerpen te versterken. 

De avond werd afgesloten met een ‘vragenvuur’, waarbij ook hele scherpe vragen werden 

gesteld, waarop niet 1-2-3 een antwoord kon worden gegeven. Deze vragen zijn 

‘meegenomen’ en beantwoord bij de Raadsvergadering van donderdag 29 maart jl., 

waarvoor de Vrouwen van Nu als VIP-gast uitgenodigd waren. Omdat er zoveel animo was 

voor het bijwonen van een Raadsvergadering als VIP, is besloten om de Vrouwen van Nu 

ook voor de Raadsvergadering van 26 april en eind september uit te nodigen. 



Kortom: een geslaagde en gezellige avond, waarbij het ,denk ik, gelukt is de aanwezigen 

meer inzicht te geven in de politiek, te laten zien dat Raads- en Commissieleden gemakkelijk 

benaderbaar zijn en de drempel tot de politiek er niet hoeft te zijn!  

    

Liever Liever Liever Liever lokaal! lokaal! lokaal! lokaal! Column dColumn dColumn dColumn door Dirk Willinkoor Dirk Willinkoor Dirk Willinkoor Dirk Willink    

    
Al vele jaren ben ik lid van de VVD. Dat is geen geheim. Sterker nog, tijdens 

de eerste verkiezingscampagne van WB in 2006 werd er dankbaar gebruik 

van gemaakt om Winterswijks Belang af te schilderen als “VVD 2”. Toen heb 

ik al aangegeven mij totaal niet in de lokale VVD te kunnen herkennen, maar 

wel de landelijke VVD regelmatig te kunnen steunen. Ik beschouwde mijzelf als een kritisch 

lid die het regelmatig niet met alle keuzes van de VVD eens is, maar wel de liberale principes 

aanhangt. Bovendien hecht ik aan een duidelijke sociaal maatschappelijke basis met gevoel 

voor nuance en argumentatie. Daar begint voor mij de schoen steeds meer te wringen. 

Op alle niveaus bedient de VVD zich van volstrekt ongenuanceerd simplisme. Binnen de 

lokale VVD-fractie maakt een enkeling het zelfs tot zijn  handelsmerk  door maandelijks de 

“regelvrije vrijstaat voor de ondernemers” te bepleiten zonder  ook maar één creatief idee of 

initiatief daartoe voor te stellen. Om nog maar te zwijgen van het cliëntelisme van de VVD. 

Elk individueel belang kan in de politieke arena rekenen op de steun van de VVD, ook al 

weet de VVD maar al te goed dat veel van die individuele belangen helemaal niet kunnen 

worden ingevuld. Maar het gaat de VVD ook waarschijnlijk  niet om het nakomen van 

beloften aan individuen, maar    om te kunnen zeggen dat het z’n best heeft gedaan voor het 

betreffende individuele belang.  

Dat de VVD bij dit alles soms voorbijgaat aan haar eigen ideologische principes maakt de 

VVD ook niks uit. Als bijvoorbeeld de door de VVD zo vurig bepleite marktwerking opeens tot 

gevolg heeft dat in bepaalde gebieden geen zendmasten meer worden geplaatst (zoals in 

ons buitengebied), dan pleit de VVD uiteraard weer voor zendmasten in die gebieden. 

Natuurlijk is de VVD voor marktwerking, zolang het maar geen negatieve gevolgen heeft voor 

mogelijke kiezers van de VVD! 

Tijdens de avond voor behoud van het SKB in de Storm vertoonde de landelijke VVD een 

soortgelijk simplisme. Op het optreden  van de woordvoerder gezondheidszorg van de 

grootste regeringspartij van ons land op die avond past mijns inziens alleen maar de 

kwalificatie “ledigheid troef”. Zijn optreden vond ik inhoudelijk beschamend en bestuurlijk 

zeer zorgelijk. Trouwens, hadden wij als regio / Winterswijk niet ons eigen Achterhoekse 

Tweede Kamerlid gekozen opdat hij onze belangen daar zo goed mogelijk kon dienen? 

Helaas moeten we constateren dat we hem tijdens de SKB acties nergens op een steunende 

uitspraak of initiatief hebben kunnen betrappen. Oorverdovend stil uit angst in Den Haag 

anders een deukje op te lopen. In wiens belang eigenlijk….? Helaas. 

Persoonlijk plaats ik de huidige Nederlandse positionering ten opzichte van Israel onder 

hetzelfde kopje; ongenuanceerd simplisme met VVD Minister Rosenthal als 

eindverantwoordelijke. Een onderbouwing waarom Nederland Israel nu opeens 

onvoorwaardelijk (!) steunt en vrijwel geen aandacht meer heeft voor de situatie van de 

Palestijnen heb ik nergens gevonden. 

Ook zijn de ideologische principes van de VVD  tegenwoordig opeens onderhandelbaar 

geworden om maar “aan de macht” te blijven. Tal van liberale verworvenheden worden net 

zo makkelijk weer opzij geschoven of zelfs van een eigen tegenstem voorzien (!) om Wilders 

(en de SGP) maar binnen boord te houden. Met als volstrekt dieptepunt uiteraard de 



weigering van VVD-premier Rutte om publiekelijk afstand te nemen van het meldpunt van de 

PPV voor klachten over Oost-Europeanen. Hier wordt een volledige bevolkingsgroep 

gediskwalificeerd zónder dat de premier daar een inhoudelijke uitspraak over wil doen. 

Onbegrijpelijk dat hij denkt weg te komen met het antwoord dat we vrijheid van meningsuiting 

kennen. 

 

 

 

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 Volgende keer WB+Strandbad Volgende keer WB+Strandbad Volgende keer WB+Strandbad op 29op 29op 29op 29----04040404----2012201220122012!!!!    
 

 

Wij hopen u Wij hopen u Wij hopen u Wij hopen u hiermee weer op de hoogte gebracht te hebben van het hiermee weer op de hoogte gebracht te hebben van het hiermee weer op de hoogte gebracht te hebben van het 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 met interesse gelezen heeft.nieuwsbrief met interesse gelezen heeft.nieuwsbrief met interesse gelezen heeft.nieuwsbrief met interesse gelezen heeft.    

    

Wij wensen u hele fijne paasdagen toe en gWij wensen u hele fijne paasdagen toe en gWij wensen u hele fijne paasdagen toe en gWij wensen u hele fijne paasdagen toe en graag tot de volgende keer! raag tot de volgende keer! raag tot de volgende keer! raag tot de volgende keer!     

    
 


