
 

 

Nieuwsbrief  
Winterswijks Belang      april  2012 
 
Beste leden van Winterswijks Belang en andere belangstellenden, 
 
Iets later in de maand dan dat u van ons gewend bent,  vragen wij uw aandacht voor het  WB-nieuws van april 2012: 
 

Vanwege het kleine aantal agendapunten is de raadsv ergadering van april komen te vervallen.  
 
  

“ Ik zie Winterswijk”   door Rik Gommers 
 
Zoals u weet gaan de huidige 3 locaties van “de Driemark” over naar de gemeente op het moment dat de 
verhuizing naar “het Gerrit Komrij College” in de spoorzone een feit is. Met de verhuizing van WVC naar 
Jaspers krijgen we ook die gronden ter beschikking. Daarmee kan een vurige wens in vervulling gaan: 
Het uitgeven van kavels direct aan nieuwe woningbezitters. Ook een groep nieuwe bezitters kan hier hun 
woonwens realiseren. Voor de historische gebouwen aan de Zonnebrink en in de Prins Hendrik straat 
wordt ook een nieuwe invulling gezocht; dat hoeft niet perse wonen te zijn.  
Alhoewel je het in deze tijd misschien niet zou verwachten, bleek op 21 april dat ook nu mensen 
geïnteresseerd zijn in een (nieuwe) eigen plek. Op die zaterdag vond het druk bezochte evenement 

plaats in “de Driemark” aan de Zonnebrink. Voor de 4 locaties waren grote maquettes gemaakt waarop de input die we tot nu 
toe hebben gehad was verwerkt. Bezocht door veel buren die willen zien wat er gaat gebeuren in hun omgeving (daar was het 
evenement natuurlijk ook voor bedoeld), maar ook een behoorlijk aantal geïnteresseerden. Al met al een geslaagde dag.. U 
kunt het natuurlijk allemaal volgen op de website http://www.ikziewinterswijk.nl/ 
 
 

Nieuw Museum door Rik Gommers 
 
U heeft het al uitgebreid in de krant kunnen lezen. De vereniging “het Museum” heeft een vernieuwend concept uitgewerkt 
waarmee het museum in Winterswijk weer toekomst bestendig is. Werkend vanuit een open museumdepot komen 
wisseltentoonstellingen beschikbaar op verschillende locaties en een structureel aanbod aan zorgcentra en het onderwijs. Een 
belevenismuseum in de Meddosestraat complementeert dit geheel. 
De rode draad in het nieuwe 
concept is het op een logische plek 
tonen van een stuk geschiedenis 
van Winterswijk en het maximaal 
beleefbaar maken. Daarbij is de 
samenwerking met de stichting “de 
Lichtenvoorde” van belang, omdat 
mensen met een beperking een 
zinnige dagbesteding in het 
museum krijgen. Deze mensen 
komen te wonen in de nieuwbouw 
aan de achterzijde van dit deel van 
de Meddosestraat.  Samen met 
vereniging “het Museum”, “de 
Woonplaats”, de stichting “de 
Lichtenvoorde”, de eigenaar van de 
3 leegstaande panden en de 
stedenbouwkundige is lang gewerkt 
aan de plannen. Geholpen met 
subsidie van de provincie en de 



gemeente,, ook van u dus,, krijgt dit deel van de 
Meddosestraat weer een enorme impuls (zie 
impressies) en geven we inhoud aan onze 
sociale opgave. Dank aan allen die daaraan 
meewerken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Kleinschalige duurzame energie projecten  
door Ruth van der Meulen 
  
Net op tijd viel mijn oog op een aankondiging in de krant van een avond die georganiseerd werd door de 
gezamenlijke groene partijen aan deze en Duitse kant van de grens. Het thema van de avond was de 
ontwikkeling van kleinschalige, plaatselijke initiatieven om het opwekken en gebruiken van duurzame 
energie te bevorderen of te faciliteren.  Een Duitse ondernemer vertelde hoe hij het voor elkaar heeft 
gekregen vrijwel geheel zelf te voorzien in zijn energiebehoefte met behulp van zonnepanelen, een raadslid 
uit Vreden vertelde hoe de gemeente lokale initiatieven stimuleert en faciliteert, één van de initiatiefnemers 
van “Lochem energie” die een eigen coöperatief energiebedrijf gestart zijn, iemand van  “Energie Marke 

Haarlose Veld”  in Eibergen, die inmiddels ook gestart zijn met eigen energie opwekking en een ondernemer uit , die 
fantastische stille windmolens ( “wokkels” ) produceert, die heel flexibel in allerlei maten ingezet kunnen worden voor het 
opwekken van stroom.  

De grote lijn in alle voordrachten was dat er bij heel veel mensen weerstand is tegen 
windmolens, biovergistings installaties en zonnepanelen omdat mensen er zelf niet beter 
van worden. Pas als het een eigen, lokaal initiatief is, waar de deelnemers ook direct profijt 
hebben van hun inbreng/aanschaf/deelname en ze betrokken worden in de besluitvorming, 
komt er draagvlak en enthousiasme.  Daarbij komt ook nog dat men in Duitsland allerlei 
stimuleringsmaatregelen heeft en er voor de energiebedrijven een zogeheten 
“salderingsplicht” bestaat. Dat laatste wil zeggen dat je zelf als kleine energie producent 
zonder beperkingen mag leveren aan het net, waarbij je slechts het verschil tussen wat je 
verbruikt hebt en wat je terug hebt geleverd hoeft te betalen. De Nederlandse overheid zou 

met dit soort maatregelen ook 
stimulerend op kunnen treden 
maar is daarin zeer aarzelend. In 
Duitsland wordt inmiddels bijna 
20% van de energie duurzaam 

opgewekt; in Nederland zitten we op 7-8%. Dat zegt genoeg… 

Het was een enorm leerzame avond, die wat mij betreft ook weer een vervolg krijgt waar ik 
u in de volgende nieuwsbrief van op de hoogte zal brengen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Omdat de laatste zondagen in mei gevuld zijn met He melvaart-weekend en Pinkster-weekend 
hopen we dat u gezellig met uw familie of vrienden tijd doorbrengt, al dan niet bij de 
Strandlodge. De maandelijkse WB bijeenkomst komt da n in mei te vervallen. 
 
Wij hopen u hiermee weer op de hoogte gebracht te h ebben van het reilen en zeilen van Winterswijks Bel ang en 
vertrouwen erop dat u de nieuwsbrief met interesse gelezen heeft.  
 
 

Graag tot de volgende keer!  
 
 

 


