
 

 

Nieuwsbrief  Winterswijks Belang      mei 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 mei 2012: 

 

 Kolle Kaal 

 

    door Rik Gommers 

 

Afgelopen jaren kwam ik bij diverse gelegenheden mevrouw Sixtina Harris tegen. Steeds weer was ik 

onder de indruk van deze “grande dame”. Voor wie haar niet kent; mevrouw Harris is voorzitter van de 

stichting “vrienden van de Kolle Kaal”.   (http://www.stichting-kolle-kaal.org/)  

Deze stichting heeft als doelstelling om de kennis over de Holocaust en hetgeen in die tijd in het 

Nederlands - Duitse grensgebied plaatsvond, over te dragen aan jongeren, die in dit gebied wonen. 

Een belangrijke rol in het verhaal van Kolle Kaal wordt bijvoorbeeld gespeeld door 'De schuilplaats', 

het wereldberoemde boek van Johanna Reiss. Het boek vertelt het verhaal van de Winterswijkse 

joodse zusjes Annie en Siny de Leeuw, en hoe ze twee jaar en acht maanden in Usselo zaten 

ondergedoken.  

Eén van de activiteiten van de stichting is het rondleiden van schoolkinderen langs relevante locaties 

in Winterswijk; natuurlijk de Synagoge aan de Spoorstraat, maar ook de plaquette bij het station ter 

nagedachtenis van de daar weggevoerde joden, het huis waar destijds de familie de Leeuw woonde, 

het monument voor “Tante Riek” en oorlogsmonument voor hen die omkwamen door de hand van de 

bezetter.  In het klaslokaal bij de Synagoge wordt een documentaire uit 1974 getoond waar de zusjes 

de Leeuw worden geïnterviewd o.a. tijdens hun bezoek aan de familie Oosterveld in Usselo, hun 

onderduikadres.  

Een aantal weken geleden heb ik samen met 2 klassen lagere schoolkinderen uit Borken aan deze 

rondleiding deelgenomen. Ter voorbereiding hierop lezen de kinderen het boek van Johanna Reiss. 

Tijdens de heldere uitleg van Ben Westerveld (secretaris van de stichting) in de Synagoge luisterden 

de kinderen aandachtig naar zijn verhaal en aansluitend stelden ze geïnteresseerd vragen. Daarna 

konden we in het klaslokaal de documentaire zien. Zowel de kinderen als ondergetekende vonden het 



zeer indrukwekkend. De wijze waarop zowel mevrouw Harris als de heer Westerveld de kinderen deze 

absoluut te leren lessen bijbrengen, dwingt veel respect af. We moeten van het verleden blijven leren 

en deze lessen blijven geven. In dat opzicht ligt er nog een hele opgave, ook in deze tijd.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terugblik op de raadsvergadering 30 en 31-05-2012 

 

door Dirk Willink 

In deze twee daagse vergadering werden vele akkoordstukken vastgesteld en 

daarnaast een besluit genomen over de toekomstplannen van Vereniging het Museum, de Eerste 

Bestuursrapportage en de  Kadernota 2012.  

Gedurende 2 jaar gaan we een pilot met de Hoge Wieber als 

welstandsvrije wijk voor kleinere bouwwerken doen. Daarna volgt 

evaluatie. Camping Het Winkel mag haar kwaliteitsverbeteringstraject 

ingaan door een grotere natuurbeleving te realiseren. Dit doet ze door 

straks op een veel groter terrein hetzelfde aantal plaatsen te hebben als 

thans. Bovendien vindt naast de natuurcompensatie een grotere 

“groenbeleving” op de camping zelf plaats. Ook de golfbaan kan nu de 

uitbreiding naar 18 holes gaan maken. 

De Gemeenteraad is unaniem akkoord gegaan de toekomstplannen van 

het voormalige Museum Freriks. Zij gaan verder als Stichting Het Museum 

in het Hart van Winterswijk en krijgen naast een modern depot met Jongerenlab, mobiele 

wisseltentoonstellingen straks in de Meddosestraat hun nieuwe locatie. Ook Stichting de 

Lichtenvoorde speelt er straks een belangrijke rol. Winterswijks Belang is blij dat het Museaal Concept 

Traject hiermee straks haar eerste resultaat krijgt nadat er aanvankelijk zoveel weerstand tegen 

bestond.  

Tijdens de kaderstelling heeft de Raad op voorstel van WB de toekomstvisie aangescherpt. De 

gemeente zal ook in de toekomst burgers en verenigingen faciliteren bij allerlei maatschappelijke 

taken. Het zijn tenslotte de burgers en vrijwilligers die de extra 

kwaliteit van onze gemeenschap bepalen. 

Ook hebben we voorgesteld de Raad van Toezicht van het SKB te 

verzoeken één zetel aan de gemeente toe te wijzen om de 



toekomstige intensievere samenwerking eenvoudiger te maken en te formaliseren. Hierin kreeg WB 

helaas van geen enkele partij steun! 

Tenslotte hebben we op initiatief van WB de gemeente zich steviger kunnen laten opstellen naar de 

Gemeenschappelijke Regelingen waaraan zij deelneemt*. Winterswijk heeft daarvoor in het verleden 

de nullijn afgesproken maar vindt daarin telkens onvoldoende steun waardoor de budgetten maar 

blijven stijgen. Dat gaan we nu proberen te veranderen. 

 

*)Overzicht Gemeenschappelijke Regelingen en globale Winterswijkse kosten; 

 Regio Achterhoek     300.000 

 Veiligheids Regio N. en O.Gelderland  330.000 

 Hameland    zeker    300.000    

 Recreatieschap A & L       75.000 

 GGD       420.000 

 ISDOA (Soc.Dienst)    13,6 miljoen  

 

Enkele Gemeentelijke Regelingen leveren de Gemeente geld op zoals ROVA, Alliander, Vitens, Nuon 

en Crematorium Twente. 

 

Verslag werkgroep Nationaal landschap 

door Jan Oonk 09-05-2012 

 

Gisteravond hebben we weer een vergadering gehad van de werkgroep 

NL. 

Het was een goede avond waarin we volop gediscussieerd hebben 

voornamelijk over groene energie en de overgang naar de uitvoering van 

duurzaamheidsprojecten. De initiatiefnemers van de windmolens in 

Miste waren ook uitgenodigd. Iedereen was overtuigd van de noodzaak 

om over te schakelen naar duurzame energie opwekking maar in welke 

vorm is een gevoelig onderwerp. Grote windmolens zijn daarbij het 

meest extreme voorbeeld naar mijn indruk en daar is wel steun voor bij 

een aantal mensen, terwijl anderen direct volgen met de opmerking als 

het dan maar niet naast mijn deur is. We hebben uitgebreid stil gestaan 

bij de beslissingen die de gemeenteraad over dit onderwerp al genomen 

heeft. We hebben een serieuze doelstelling voor 2020 en daarna. Ook 

de discussie wat wel en niet binnen het Nationaal Landschap past is 

uitgebreid besproken. De werkgroep vindt dat duurzame energiewinning 

juist in het verlengde ligt van het Nationaal landschap. Wij willen graag zorgvuldig en duurzaam 

omgaan met ons landschap en dat moeten we ook doen met energieverbruik en energiewinning.  



In de afronding hebben we als werkgroep besloten dat we de Gemeenteraad een advies gaan geven 

met punten van aandacht en dringend verzoeken om aan de slag te gaan en niet eeuwig te verzanden 

in overleggen en vervolgens geen steek verder komen. In principe moeten alle vormen van energie 

opwekken onderzocht worden en gestimuleerd worden.  

Persoonlijk had ik graag gezien dat we ons als Gemeente sterker zouden 

maken ten aanzien van het idee om op Gaxel windmolens te plaatsen. Dit 

wordt telkens door defensie afgewezen omdat daar (theoretisch) nog een 

laagvliegroute ligt doch dit is een route die in het verleden al verlegd is maar 

nog steeds als zodanig op papier staat. De provincie vond dit een prima plek 

maar ook met haar steun heeft Winterswijk geen voet aan de grond gegeven  

bij defensie. Bovendien maken windmolens 50 meter voor de grens geen 

verschil met het beeld van molens 50 meter over de grens. De 

bureaucratische organisatie van Nederland maakt uitvoering van initiatieven 

dikwijls vrijwel onmogelijk. Er liggen stapels plannen klaar voor uitvoering 

zoals bijvoorbeeld biomassa snoeihoutverbranding. Wel was er ook nog een 

positief bericht van Geert Jan Verzijden (verantwoordelijk ambtenaar in 

Winterswijk) Hij verwacht dat de AGEM (Achterhoekse Groene Energie 

Maatschappij) spoedig start met initiatieven die energie opwekken en dit 

rechtstreeks terug transporteert aan de burger uit de streek. Dit is een stap in 

de goede richting waar de 

burger van kan profiteren.          

 

 

 

 

 

 

 

Bericht uit het bestuur door Peter Stemerdink  

 

 

 

Als eerste wil ik namens het bestuur Ruth van der Meulen bedanken voor haar tomeloze inzet om 

deze nieuwsbrieven gevuld te krijgen. Ruth helpt ons, wethouder, raadsleden, bestuursleden en 

commissieleden, iedere keer weer een goede nieuwsbrief uit te brengen. Bedankt! 

 

Vanuit het bestuur hebben we de afgelopen tijd een aantal zaken voor de langere termijn onder de 

loep genomen. En wel de financiën en het financiële kader. We willen een goed financieel fundament 

met bijbehorend begrotingsdiscipline neerleggen die de volgende bestuursjaren een goede financiële 

richtlijn geven. Edwin heeft een budget voor de aankomende 3 jaar opgesteld en dit doorgerekend tot 

en met een balans tot 2015. Dit geeft een gerust gevoel, het ziet er solide uit. 



De financiële situatie van de vereniging is op dit moment gezond en dat willen we ook zo houden en 

verbeteren. In het geval van verkiezingen kunnen we ook op een financieel gezonde manier de 

verkiezingsstrijd in. 

Ik heb in mijn vorige stukken al bericht dat we bezig zijn de website te vernieuwen. Daar is voor een 

paar weken geleden een onverwachte tegenvaller opgedoken. Het internetbedrijf trok opeens zijn 

offerte terug en kwam terug op zijn eerder gemaakte afspraken. We hebben toen in een ander poging, 

samen met de Stichting Strandbad geprobeerd nieuwe afspraken te maken. Die waren niet gunstig 

voor WB. Dus we hebben de verhoogde offerte van het internet bedrijf afgeblazen en gaan op zoek 

naar wat anders.  

In de tussentijd is er niets aan de hand, onze website is technisch prima en die blijven we gewoon 

vullen met nieuwe informatie.  

Bestuur, fractie en wethouders informeren elkaar regelmatig. Zo schuift Rik als wethouder en een 

afvaardiging van het bestuur vaak aan bij de fractievergaderingen en omgekeerd, hebben we een 

apart “Driehoeksoverleg” met Rik als wethouder, fractieafvaardiging en bestuursafvaardiging.  Zo 

blijven we van elkaar goed op de hoogte wat we doen en hoe we over zaken denken. 

We zitten nu in de eerste week van juni. Ik wens u alvast een prettige vakantie toe voor over een paar 

weken. Geniet er van en tot de volgende nieuwsbrief! 

 

Met vriendelijke groeten, Peter Stemerdink 

Voorzitter Winterswijks Belang 

 

 

Commissiepresentatie cultureel erfgoed 10-05-2012 

door Ruth van der Meulen 

 

Tom Bade van Kenniscentrum Triple E gaf voor de gezamenlijke commissies een presentatie over 

het rapport 'Erfgoed in Winterswijk, een andere weg', dat in opdracht van de gemeente is 

gemaakt.  Triple E heeft daarvoor een quick scan uitgevoerd naar de baten van het erfgoed in de 

gemeente Winterswijk met als bijkomende vragen: "Wat betekent het erfgoed nu voor de gemeente 

Winterswijk en welke rol kan het erfgoed spelen bij het versterken van de economische 

structuur? Meestal wordt er in aanvang alleen sec gekeken naar de boekwaarde van erfgoed terwijl de 

hamvraag juist ligt in  de baten die ten gevolge van het 

erfgoed in te boeken zijn. 

 

 

Uit onderzoek en vergelijkingen met andere gemeente 

is gebleken dat  ( cultureel ) erfgoed schaars is en veel 

mensen bereid zijn om te betalen voor het 

bekijken/ervaren van erfgoed. 



Denk daarbij eens aan de Westergasfabriek in Amsterdam,  onze eigen Steengroeve , de Slag om 

Grollo, etc. Erfgoed blijkt een aanjager te zijn van economische bedrijvigheid in stad/dorp of omgeving 

en verdient op die manier zijn eigen restauratie als het ware in een veelvoud terug!  

In het onderzoek van Triple E hebben de onderzoekers de reële geldstromen 

gemeten, de huizenprijzen en de werkgelegenheid in de gemeente. De baten van 

zowel de lokale overheid als de ondernemers zijn afgezet tegen de kosten van het 

beheer van het erfgoed. 

De cijfers voor het landelijke gebied zijn vergeleken met de omgeving van 

Zevenaar en de kern van Winterswijk is vergeleken met Kerkrade. Daarbij zie je 

dat Winterswijk met een factor 3-6 hogere baten mag noteren! 

In vergelijking met de gemeente Mergelland heeft Winterswijk echter een achterstand in baten van 

een factor 7. Dat betekent dus dat wij in Winterswijk nog zeker kunnen groeien in onze mogelijkheden. 

Herstel, onderhoud en benutting van erfgoed mag dus best wat kosten; het verdient zich dubbel en 

dwars terug en maakt van onze gemeente een aantrekkelijke plek om te wonen, werken en recreëren! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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!  

 


