
 
 

Nieuwsbrief  
Winterswijks Belang      juni/juli 2012 
 
Beste leden van Winterswijks Belang en andere belangstellenden, 
 
Graag  vragen wij uw aandacht voor het  WB-nieuws van juni/juli  2012: 
 

  Parkeer perikelen door Rik Gommers 
 
“Parkeertarieven ergernis nr 1 volgens de consumentenbond” stond onlangs 
nog in de krant. Eén van de grootste ergernissen in de stad komt voort uit de 
(vaak) torenhoge parkeertarieven en het gedoe om een plekje te 
bemachtigen. Al jaren hanteren we in Winterswijk een heel ander 
uitgangspunt.  Wij betalen het parkeren van onze gasten.” Wij” zijn dan de 

winkeliers middels de opbrengsten uit het  “parkeerfonds” en u en ik, de gemeente dus. Daar 
waar in het verre 
verleden nogal eens een 
parkeerplaats is 
gesneuveld, zijn er de 
afgelopen jaren een fors 
aantal bij gekomen. 
Gratis is parkeren dus 
bepaald niet kan ik u 
verzekeren. Maar wel 
een terechte investering 
voor ons dorp vind ik. 
We weten allemaal dat 
er veel meer winkels zijn 
dan we voor ons zelf nodig hebben om maar eens wat te noemen. Het (winkel)centrum is 
een economische factor van belang voor ons dorp en moet je dus blijven ontwikkelen.   
Vorige week zijn er op 2 plekken elektronische borden gekomen die aangeven of de 
parkeerplaats vol is of niet.. Geen poortjes, slagbomen. niets van dat alles. Wel een mooi 
systeem van de Nedap uit Groenlo dat draadloos controleert of een plaats bezet is of niet.. 
Scheelt ons en onze gasten natuurlijk een hoop zoeken èn een hoop ergernis! 
 



Terugblik op de raadsvergadering 05-07-2012 
door Dirk Willink 
Winterswijks Belang heeft besloten zich aan te sluiten bij de Werkgroep 
Regiozaken en hoopt dat daarmee alle werkgroepen weer hun functionaliteit 
zullen terugkrijgen. Voor meer informatie over het ontstaan van dit verhaal 
verwijs ik u naar “Hoe kinderlijk mag de Winterswijkse politiek zijn?” op onze 

website www.winterswijksbelang.nl.  
Bij het vragenhalf uurtje heeft Ruth van der Meulen aandacht gevraagd voor realisatie van 
onze lokale duurzame energie ambities. In ons land bestaan er fiscale 
maatregelen van jaarlijks 5,6 miljard euro (!) voor de productie en het 
verbruik van fossiele  brandstoffen terwijl de duurzame energie 
ontwikkeling met “slechts” 1,5 miljard euro worden gesteund. Als het 
aan WB ligt stoppen we dus met onzin kreten als “windmolens 
draaien op subsidie” want dat geldt veel meer voor de ja-knikkers en 
benzinepompen e.d.. Het College hebben we gevraagd wanneer de 
Winterswijkers zich bij de eerste concrete projecten kunnen gaan 
aansluiten. De verwachting is dat dat in de loop van 2013 het geval zal zijn. 

De ambtenaren CAO is door de VNG aangenomen en daarmee krijgen 
de ambtenaren + 2 procent jaarlijks en daarnaast nog een bonus. Het 
College heeft het voorstel verworpen maar ook direct gezegd zich bij 
de meerderheid van de VNG te zullen aansluiten. Wij willen graag nog 
een stapje verder gaan. WB vindt dit akkoord totaal strijdig met de 
moeilijke maatschappelijke ontwikkelingen, het gaat voorbij aan de 
voorbeeldrol die de overheid heeft, het toont op geen enkele wijze 
het bestaan van een maatschappelijke antenne bij de ambtelijke 

wereld aan en tot slot slaat het een gat in onze begroting van jaarlijks enkele tonnen. 
Namens WB heb ik het College gevraagd de Ondernemingsraad onze volgende vraag voor te 
leggen over de zojuist afgesproken CAO; “Ondernemingsraad van de Gemeente Winterswijk,  
wilt u onder de werknemers van de Gemeente Winterswijk onderzoeken of het draagvlak 
voor deze CAO groter is dan voor een solidariteitsprincipe waarmee er vrijwillig van extra 
verhogingen wordt afgezien en verdere ontslagen waarschijnlijk kunnen worden voorkomen? 
Graag ontvangen wij tijdig voor de begrotingsbehandeling in november het antwoord op 
deze vraag.” De portefeuillehouder wees logischer wijze op het gecompliceerde juridisch 
karakter van de vraag. Desalniettemin vindt WB het soms noodzakelijk zaken een tandje 
scherper te stellen als we op alle kleintjes moeten letten. 
Henk Jan Tannemaat heeft nog onze stemverklaring toegelicht bij de ter beschikking stelling 
van een bijdrage voor het herstel van de historische dubbele Schoppe op de Roerdinkhof. De 
waarschijnlijk oudste houten schoppe van Nederland wordt bewaard voor het nageslacht en 
krijgt ook een nieuwe functie. Voor meer informatie zie elders in deze nieuwsbrief. 
 
 
 
 
 
 



Bericht uit het bestuur door Peter Stemerdink  
Vakantie, verkiezingen, wijnen en Winterswijk…….. 
 
Ik weet niet hoe u uw vakantie viert dit jaar. Wij overwegen naar Italië te 
gaan. Wij gaan pas laat in het seizoen en zijn zodoende wat later met onze 
plannenmakerij. We hopen ook in het naseizoen natuurlijk op lekker weer. Ik 

zie ons al zitten ’s avonds een heerlijk Italiaans gerecht met een lekkere Chianti. 
 
Nederland begint wel wat overeenkomsten te krijgen met 
Italië, vind ik. We krijgen in Nederland, zelfs hier in 
Winterswijk,  wijnboeren die een behoorlijk goede wijn weten 
te produceren en  in de supermarkten een ruim aanbod van 
pasta’s, olijfolie, pesto’s, etc.  
Minder goede ontwikkelingen vinden we in onze landelijke 
politiek: die krijgt steeds meer weg van een “Italiaanse pasta 
politiek”.  Vanuit Nederland schreeuwen we hard richting 
onze Mediterrane Uniegenoten dat ze onbetrouwbaar, 
instabiel en niet  serieus te nemen zijn. Ik moet ook zeggen dat ook ik in dat opzicht wel wat 
sceptisch over Italië ben. Binnen Europa is er geen land dat in de naoorlogse jaren zoveel 
verkiezingen heeft gehad als Italië. De gemiddelde levensduur van een kabinet in Italië is 
minder dan 1 jaar; niet echt iets om trots op te zijn. Maar, Nederland is hard op weg Italië 
achterna te gaan en niet alleen op het gebied van de wijnbouw, pasta’s, pesto’s en olijfolie. 
De laatste 10 jaar hebben wij er 5 kabinetten op zitten en zijn we nu op weg naar nummer 6.  
We zitten dus nu op een gemiddelde van 1,6 kabinetten per jaar, Den Haag schuift een lekker 
eindje op richting Rome zou ik zeggen.  
Ik ben van mening dat dit een hoogst 
ongewenste ontwikkeling is. Er is in de 
wereld, Europa, Nederland en Winterswijk 
van alles aan de hand dat vraagt om 
daadkracht. In Nederland doen we op dit 
moment niet veel, we liggen ongeveer 
roerloos stil. Ik merkte de gevolgen al in 
onze eigen fractievergadering, ook in de 
gemeente Winterswijk wordt afgewacht 
op een nieuw kabinet die besluiten gaat 
nemen zodat ze we hier ook weer verder 
kunnen. Je merkt op zo’n moment dat we 
in Winterswijk afhankelijk zijn wat er in 
Den Haag gebeurt.  
Als ik de peilingen voor de verkiezingen in september een beetje volg konden we ook nog 
wel eens een zeer complexe coalitievorming krijgen die lang gaat duren. Daarnaast weten we 
inmiddels waar complexe coalities tot leiden: een instabiele regering en daar hadden we er 
de laatste jaren al een aantal van gehad.  
Voor Winterswijk hoop ik op een duidelijke verkiezingsuitslag zodat de plannenmakerij en de 
concrete uitvoering weer verder kunnen; het is nodig.  Daarnaast: het weer wordt vast beter, 
wellicht krijgen we zelfs Italiaanse temperaturen, gelijk goed voor de druiven en worden de 
overeenkomsten met Italië nog groter. Of wellicht moeten wij dit jaar toch maar naar 
Duitsland op vakantie gaan, 3 kabinetten in de laatste 10 jaar! Iets waar we in Nederland van 
dromen, zoveel regeringsstabiliteit. En ik kan u nog wat verklappen, een goede 
Grauburgunder uit de Pfalz smaakt super! 
 
Ik wens u allen een prettige vakantie toe! 



 
 

Subsidie en afspraken door Henk Jan Tannemaat 
 
Tijdens de laatste raadsvergadering voor het zomerreces werd de subsidie 
besproken die de gemeente Winterswijk uittrekt voor de renovatie van een 
oude schoppe op landgoed Roerdink. Behalve de rijksmonumentale boerderij 
de Roerdinkhof staat hier ook genoemde monumentale schoppe, welke 

geheel opgeknapt gaat worden. En dit zeker niet 
zonder reden: het blijkt de oudste schoppe van 
Nederland te zijn! De Provincie onderkent hiervan de 
cultuurhistorische waarde en ondersteunt de 
restauratie met maarliefst 200.000 euro.  Dit gaat 
echter altijd onder de restrictie dat het cofinanciering 
betreft met de gemeente. Vandaar dat het college 
voorstelde om vanuit Winterswijk 40.000 euro ter 
beschikking te stellen. Uiteraard heeft WB ingestemd 
met dit voorstel: Wb is een warm voorstander van het 
in stand houden van dit soort cultuurhistorische panden. Wel heeft WB een pleidooi 
gehouden om het beleid aan te scherpen. Niet om minder te geven, maar wel om voldoende 
waarborgen in te bouwen dat panden die worden opgeknapt met gemeenschapsgeld niet 
zomaar kunnen worden vervreemd aan derden of slecht worden onderhouden in de 

toekomst. We leven momenteel in moeilijke economische 
tijden en dan mag je goede afspraken maken met de 
eigenaren van dit soort objecten, dat er zorgvuldig mee 
wordt omgegaan.  Het college had al enige toezeggingen 
gedaan, maar dat ging Winterswijks Belang niet ver 
genoeg. Wij willen duidelijke afspraken en richtlijnen.  Het 
is tenslotte geld van ons allemaal. Het college heeft 
toegezegd hierop terug te komen zodat bij volgende 

projecten er een duidelijk en toetsbaar beleid aan ten grondslag ligt. Ondertussen wensen 
wij familie Huetink van de Roerdinkhof heel veel succes met de renovatie en we hopen dat 
veel Winterswijkers ( en WB-ers ) de weg naar de schoppe straks weten te vinden. Op  
www.roerdinkhof.nl kunt u meer vinden. 
Ik wens u allemaal een fijne zomer! 
 
 

Werkgroep Duitsland door Dick Oonk 
 
Een kleine bijdrage  vanuit de raadswerkgroep Duitsland. Deze raadswerkgroep 
is in het verleden in het leven geroepen om samen met onze Duitse buren 
grensoverschrijdende zaken te benoemen en indien mogelijk te ontwikkelen. 
Voorbeelden daarvan zijn o.a. het Komizenpad en de wandel- en ruiterpaden.  

Maar ook om bij elkaar op bezoek te gaan en te leren hoe bepaalde zaken worden 
georganiseerd. Een voorbeeld hiervan is het werkbezoek van de gemeenteraad aan Vreden 

http://www.roerdinkhof.nl/


waar we voorlichting hebben gekregen over  hoe de ouderenzorg in Duitsland is geregeld en 
georganiseerd.  
Onlangs heeft een delegatie van de werkgroep een bezoek 
gebracht aan de Euregio in Gronau/Glanerbrug. De Euregio waarin 
wij wonen heeft een inwoneraantal van circa 3,4 miljoen inwoners 
en heeft ruwweg een cirkel die  de inwoners van Ommen, 
Doetinchem, Bocholt, Dülmen, Münster, Osnabrück en Nordhorn 
omvat. 
Deze grensoverschrijdende samenwerking van 130 gemeenten en 
Kreize bestaat al meer dan 50 jaar. Ondanks dat er geen grenzen 
zijn, zijn er nog steeds wel barrières, zowel letterlijk als figuurlijk in onderwijssystemen, 
wetgeving maar vooral ook in zorg en de aanpak en financiering daarvan,  zoals onlangs 
maar weer eens bleek in de avond over het  SKB in de Storm. 
De Euregio subsidieert grensoverschrijdende samenwerking op sociaal  en cultureel gebied  
waarbij gedacht kan worden aan ontmoetingen tussen scholen, jongeren, senioren en 
evenementen op het gebied van sport en toerisme. 
Maar ook op economisch gebied wordt ondersteuning gegeven waarbij vooral gedacht moet 
worden aan technologie en innovatie voor het midden-en kleinbedrijf. Deze worden in het 
kader van het Europese Interregg IV   programma ondersteund en gesubsidieerd. Een tweetal 
Winterswijkse bedrijven hebben hier in het kadar van Duits - Nederlandse samenwerking en 
ontwikkeling gebruik van gemaakt. Een hightechbedrijf dat sensoren heeft ontwikkeld die 
een breuk in eieren kunnen vaststellen. En een installatiebedrijf dat een software programma 
heeft ontwikkeld voor warmtewisseling uit aardwarmte. Een leerzaam werkbezoek dat alleen 
maar aantoont dat in onze regio door 
samenwerking en ondersteuning door 
Euregio, het  midden- en kleinbedrijf ook 
in deze economische moeilijke tijden zich 
verder kan  ontwikkelen. Indien u meer 
wilt te weten komen over de Euregio en 
haar mogelijkheden kunt u de site van de 
Euregio www.euregio.nl bezoeken.   
Ook de toekomstige ontwikkeling van het 
doortrekken van een spoorlijn van 
Winterswijk naar Münster heeft de volle 
aandacht van de Euregio daar dit een versterking zou  betekenen van de bereikbaarheid van 
de steden Doetinchem-Winterswijk-Borken-Coesfeld-Münster met alle economische, maar 
ook culturele (Universiteit in Münster) voordelen van dien. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.euregio.nl/


Commissiepresentatie Verkaveling Winterswijk Oost  
14-06-2012 door Ruth van der Meulen 
 
Door Jan van Rheenen en Henk Remmelink van de Dienst Landelijk Gebied, 
werden wij bijgepraat over de stand van zaken met betrekking tot de 
herverkaveling van het gebied Winterswijk Oost. Omdat herverkaveling leidt 

tot o.a.  lagere produktiekosten voor de 
agrariër, minder zwaar verkeer en 
daardoor verbetering van het milieu en 
vergroting van de leefbaarheid in het 
landelijk gebied, zijn de DLG ( dienst 
landelijk gebied ) in samenwerking met 
LTO en het Kadaster ( allen in opdracht 
van het waterschap, de provincie en 
gemeente ) voortvarend bezig het hele 
proces van verkaveling op gang te 
brengen. Omdat dit in het verleden 
meestal leidde tot eindeloze exercities 
met tegenwerking van de agrariërs, heeft 
men nu voor een geheel andere opzet gekozen. Het belangrijkste kenmerk van de nieuwe 
aanpak is : de ruilplannen worden door de agrariërs zelf gemaakt en uitgewerkt in 
werksessies, waarbij intensief gebruik wordt gemaakt van internet, digitale kaarten, etc.  
Daarnaast wordt er in hoog tempo zaken gedaan met als uiteindelijk doel dat binnen 1 jaar 
tijd de kavelovergangen gerealiseerd worden. 
Bij dit hele proces zijn de spelregels duidelijk : De agrariërs doen het allemaal zelf, iedereen 
moet er beter van worden, niemand mag er slechter van worden, de agrariërs moeten 
accepteren dat het voordeel voor de één groter kan zijn dan het voordeel voor de ander en 
de  structuur van de landbouw moet als geheel bekeken worden. 

Als raadsleden waren we blij met 
deze aanpak omdat ook wij sterk 
geloven in de kracht van de 
boeren zelf als het gaat om dit 
soort  lastige veranderingen.  
Winterswijks Belang zal zoveel 
mogelijk de vinger aan de pols 
houden gedurende het komende 
jaar. In september vindt de 

eerste startbijeenkomst plaats waarna in september 2013 de laatste afronding van het gehele 
proces moet plaats gaan vinden 
 
 
 
 
 
 



“Een vreemde in eigen land” door Ruth van der Meulen 
 

Op 13 juni mocht ik deelnemen aan de conferentie “Vreemde in 
eigen land” die georganiseerd werd door Forum, het instituut voor 
multiculturele vraagstukken. Op deze conferentie werd het resultaat 
gepresenteerd van een onderzoek dat Forum gedaan heeft naar 
“boze autochtone burgers over nieuwe Nederlanders en de 
overheid”. In dit onderzoek kwamen o.a.  de volgende punten naar 
voren : Welke angst of onbehagen leeft er bij de ontevreden burger, 
waardoor wordt deze veroorzaakt en op welke wijze manifesteert de 
ontevredenheid zich? In 5 verschillende gemengde stadsbuurten in 
Nederland zijn autochtone burgers ondervraagd over hun beleving 

van de multiculturele samenleving. Allereerst bleek het erg moeilijk te zijn om burgers bereid 
te vinden hun mening te geven. Hoewel men beslist overtuigd is van zijn eigen mening, wil 
men er niet graag voor uitkomen.  De autochtone burgers uit de betreffende buurten zijn wel 
tevreden over hun eigen leven maar maken zich ernstig zorgen over de samenleving en zijn 
ronduit negatief over de overheid en de politiek. 
De grote veroorzakers van hun ontevredenheid zijn de allochtone Nederlanders. De 
ondervraagden vinden dat de allochtonen zich aan moeten passen aan de heersende 
Nederlandse cultuur, vooral op het gebied van opvoeding, eetgewoontes en seksuele moraal. 
Ontevreden autochtone bewoners gaan op hun eigen manier met hun ontevredenheid om : 
ze vermijden contract met  allochtonen, dreigen met eigenrichting of richten een actiegroep 
op. Essentieel is het feit dat de ondervraagde autochtonen zichzelf als een “goede gastheer” 
beschouwen maar vinden dat “de gast” zich misdraagt. De grote schuldige is de overheid, die 
niet handhaaft of optreedt tegen onaangepast gedrag maar juist allochtonen bevoordeelt bij 
b.v. de toewijzing van een huis of het aanvragen van een uitkering. Uiteindelijk voelt de 
autochtone burger zich een vreemde in eigen land…( titel van het onderzoek ). Met allerlei 
mensen uit maatschappelijke organisaties, politieke partijen en ambtelijke organisaties 
hebben we over dit onderwerp gediscussieerd met centraal de vraag : hoe ga je in de 
maatschappij om met dit soort ontevredenheid en wat is een passende constructieve reactie? 
Uiteraard in het besef dat wij niet in 1 middagje een briljante passende oplossing voor dit 
vraagstuk zouden hebben. Er waren een aantal conclusies : weerstand tegen allochtone 
burgers is het grootst in het oostelijk 
deel van Nederland, waar de concentratie 
allochtonen het laagst is. 
De klagende burgers zijn vaak mensen 
die zich niet “gezien” voelen door  de 
maatschappij of moeite hebben zich 
staande te houden in de maatschappij. 
Maatschappelijk gezien  worden er aan 
burgers steeds hogere eisen gesteld : zelf 
verantwoording nemen voor de 
leefomgeving en de sociale samenhang 
in b.v. de buurt. Van allochtonen wordt geëist dat zij zich ook gedragen als een goede 
burger. Bevoordeling van allochtonen leidt onherroepelijk tot ontevredenheid bij de 



autochtone burger. Gedrag of uitspraken die strijdig zijn met de ( grond )wet, mag je als 
maatschappij niet tolereren.  

Deze conclusies kunnen ons helpen om meer inzicht te krijgen in situaties waarin wij als 
gemeentebestuur geconfronteerd worden met verontwaardigde boze burgers die zich 
verzetten tegen de komst van allochtonen in hun buurt.  
 
 

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. 
Namens de raadsleden, commissieleden, wethouder en het bestuur 
van WB wens ik u een hele fijne zomer toe en hoop ik u na de 
vakantie  in september weer een nieuwe Nieuwsbrief te kunnen 
presenteren. 
 
Graag tot de volgende keer!  
 
Ruth van der Meulen 

 
 


