
 

 
Nieuwsbrief  
Winterswijks Belang      september 2012 
 
Beste leden van Winterswijks Belang en andere belangstellenden, 
 
Weer terug van weggeweest, treft u hierbij de eerste WB nieuwsbrief aan van na de 
zomerperiode. Uiteraard hopen wij dat u genoten heeft van de vele zonnige dagen, de 
bruisende actie in Winterswijk afgewisseld met lome vakantiedagen. Inmiddels hebben we de 
tweede kamer verkiezingen achter de rug, zijn we reuze benieuwd naar het regeerakkoord en 
zijn wij allemaal al weer weken bezig met de aanloop naar de nieuwe begroting, 
werkbezoeken, presentaties, fractievergaderingen en zelfs al weer een raadsvergadering. Wij 
willen u graag weer op de hoogte stellen van alle laatste ontwikkelingen en u zo betrokken 
houden bij Winterswijks Belang! 
 

Opening van de Spoorzone 
Door Rik Gommers 
 
Iedereen heeft kunnen zien dat afgelopen weekend diverse voorzieningen in 
de spoorzone officieel zijn geopend. Het begon destijds natuurlijk met de 
school die toen nog “De Driemark” heette. Zij hebben destijds de keuze 
gemaakt om te komen tot een uni-locatie. Laten we maar zeggen dat het 

enige discussie vergde, maar uiteindelijk is in 2006 definitief gekozen voor de spoorzone, 
vanwege de ruimte, de nabijheid van OV, om de spoorzone nieuw leven in te blazen en om 
de 2 helften van Winterswijk met elkaar te 
verbinden die door het spoor van elkaar 
gescheiden zijn.  
De plek was dus nu duidelijk. Klein bijkomend 
probleempje was dat we daar geen grond in bezit 
hadden….en….we hadden haast!! Niet de beste 
ingrediënten voor een gunstige verwerving maar 
eind 2008 hadden we de grond in bezit voor een 
alleszins redelijke prijs; weer een zorg minder… 
Een project met deze omvang doe je in een gemeente als Winterswijk niet zo vaak. 
Daarnaast hadden we in 2006 afgesproken de bevolking meer bij grote ontwikkelingen te 



betrekken. Dus in 2007 boog zich een hele delegatie van PPS, betrokkenen, omwonenden, 
stedenbouwkundige en de gemeente zich over de grotere opgaven in Winterswijk en dus 
ook over de spoorzone. Toen al zijn de contouren van het plan vastgelegd. Inclusief de 
tunnel die een veilige passage van het spoor mogelijk maakt en met voldoende 
parkeerplaatsen zodat we ons daar voorlopig geen zorgen meer om hoeven maken. 
Uiteindelijk is dat 1e ontwerp geëvolueerd tot wat we nu in de spoorzone kunnen zien.  
We wilden ook een ontwerp wat boven het maaiveld uit zou steken. In letterlijke zin is dat 
sowieso aardig gelukt natuurlijk, maar ook in figuurlijke zin vind ik dat het er met kop en 
schouders bovenuit steekt. Een compliment aan onze architect, onze adviseurs, ontwerpers 
van de tunnel en onze eigen infra-jongens die de buitenruimte mede hebben ontworpen. 
Van ieder onderdeel spat de energie en zorg waarmee eraan is gewerkt af. 
Toekomstbestendig moest het ook zijn: in deze tijden betekent dat o.a. rekening houden 
met de veranderende bevolkingsopbouw en het teruglopende leerlingaantal. Dus moet de 
het gebouw eenvoudig multifunctioneel gemaakt kunnen worden voor andere functies die 
vanwege hun synergie hiervoor in aanmerking komen. Het technieklokaal Skills was daarbij 
altijd al in beeld, maar dat al zo snel de bieb in beeld zou komen had niemand toen gedacht 
natuurlijk; daarover later meer. Ver in de ontwerpfase hebben we er nog een turnhal aan 
toegevoegd. Het projectbudget werd voor dit doel natuurlijk wel opgehoogd en wel bijna 
genoeg om de inventaris van de hal te kunnen bekostigen. Maar we hebben er desondanks 
een schitterende turnhal van gemaakt! 

Dat brengt me bij het geld. Uitbreiding van het 
project ging eigenlijk hand in hand met een 
bezuinigingsopdracht van € 3 miljoen. Dat lijkt weinig 
op een totaal van € 28 miljoen. Maar op de al 
gekochte grond konden we natuurlijk niet meer 
bezuinigen om maar een voorbeeld te noemen. Al met 
al is het bouwteam erin geslaagd om naast de 
aanvullingen zoals de extra turnhal, een hoge kwaliteit 
en de bezuinigingen te realiseren binnen de toch 
krappe bouwtijd. Dat geldt natuurlijk ook voor het 
bouwteam van de tunnel. Een topprestatie!! 
Dan kom ik nog even apart terug op de bieb. Pas na 
de zomer van 2011 kwam die definitief in beeld. De 
aanleiding kwam van 2 kanten. Enerzijds kwam de 
ruimte beschikbaar door een gewijzigd 
scholingsaanbod van het Gerrit Komrij College. 
Anderzijds stond en staat de bibliotheek Achterhoek 
Oost voor een forse bezuinigingsopdracht. Daarbij wil 
ik ook stilstaan bij al die medewerkers die door de 

reorganisatie nu niet meegaan. Hun offer maakt tenslotte deze vernieuwing mede mogelijk. 
In Winterswijk is de inkrimping omgevormd tot een kans. Door de synergie met het Gerrit 
Komrij College ontstaat een toekomstgerichte vernieuwing. Gerrit Komrij College en 
bibliotheek zullen elkaar daarin versterken.  
De inrichting van de bibliotheek is gebaseerd op het winkelconcept en dus op basis van 
kennis en ervaringen uit de retail. Het is een plek waar mensen verrast worden en door de 
nieuwe presentatie komen de collecties tot leven. Dat de vestiging Winterswijk toch nu 



samen met het Gerrit Komrij College is geopend, terwijl men midden in een reorganisatie zit, 
is een prestatie van formaat. 
Tot slot wil ik nog stilstaan bij de naamgever van de school. Uitgekozen door de school uit 
1200 inzendingen. Gerrit Komrij: Geboren in Winterswijk en oud-leerling aan de voorganger 
van dit instituut. Helaas was hij er zelf niet meer bij. Een voelbare leegte. Groot is mijn 
respect en dank voor de aanwezigheid bij de opening van zijn partner, familie en vrienden. 
Voor hen is tenslotte dat gevoel vele vele malen groter. Dus vooral naar hen spreek ik mijn 
dank en trots uit voor het feit dat Gerrit heeft ingestemd met het verbinden van zijn naam 
aan de school en daarmee aan Winterswijk. 
 

 

Terugblik op de raadsvergadering 05-07-2012 
door Erwin te Selle 
 
De ongebreidelde plak- en overplak lust die sommige partijen tentoon 
spreidden tijdens de afgelopen verkiezingen noopte ons tot vragen hierover 

tijdens het vragen half-uurtje. 
Er waren 2 bespreekstukken. Het eerste ging over het 
verlenen van planologische medewerking voor een 
bedrijfswoning op complex Freriks. WB is blij dat er een 
koper is gevonden. Dat de plannen van de koper er in 
voorzien dat de kinderboerderij behouden blijft is 
helemaal mooi! Bij voorkeur komt de bedrijfswoning in 
een bestaand pand op of in de buurt van Freriks, maar 
we hebben begrip voor de argumentatie van koper en 
college. Het feit dat gewoon de planologische 
procedure moet worden doorlopen is voor WB 
voldoende garantie dat e.e.a. beperkt blijft tot 1 bedrijfswoning op het complex. Daarnaast 
geeft deze procedure ook de mogelijkheid dat de situering ervan een minimale aantasting 
van het gebied oplevert. 

We zijn akkoord gegaan met de statuten 
van het Duurzaam Energiebedrijf 
Winterswijk. Dit hebben we aangegrepen 
om een motie voor te leggen waarin we 
de nieuwe regering, verzoeken in het 
coalitieakkoord op te nemen dat 
regelgeving met betrekking tot de 
ontwikkeling van duurzame energie zo 
spoedig mogelijk wordt aangepast, zodat 

daaruit een krachtige stimulans ontstaat voor nieuwe initiatieven en blokkades in de huidige 
regelgeving te saneren. Deze motie werd aangenomen door een meerderheid van de raad. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Commissiepresentatie AGEM 11-09-2012 
door Dirk Willink 
 
Sinds 2009 is de Gemeenteraad van Winterswijk al duidelijk in haar ambitie 
dat wij allemaal samen duurzamer moeten worden. De situatie met fossiele 
brandstoffen is eindig en vervuilt de 

wereld van ons en onze (klein)kinderen ernstig. In de 
ontwikkeling en toepassing van duurzame energie 
winning hebben wij als land een grote achterstand 
(ten opzichte van onze buren)vooral door het 
ontbreken van een correcte regelgeving én 
waarschijnlijk ten gevolge van de té grote belangen 
van de rijksoverheid zelf (accijnzen e.d.)van de 
klassieke olie-industrie.  Jammer is dat velen in de veronderstelling verkeren dat de klassieke 
olie industrie puur winstgevend is en de duurzame energieprojecten alleen maar met 
subsidie kan bestaan. Maar weet u wel dat de fiscale maatregelen voor de winning van 
fossiele brandstoffen meer dan 5 miljard bedragen terwijl er iets meer dan 1 miljard aan 
subsidies voor duurzame energie winning worden verstrekt? Wie draait er nu eigenlijk op 
rijkssteun? 

De Achterhoekse Groene Energie 
Maatschappij zoekt een samenwerkingsvorm 

om de Achterhoek energie neutraal te kunnen maken. 
Als wij ons geld in de Achterhoek investeren worden we 
er zelf beter van maar kunnen we ook samen innovatieve 

projecten starten. De AGEM en het Duurzaam Energie Bedrijf van de gemeente Winterswijk 
liggen rechtstreeks in elkaars verlengde. Het is niet de bedoeling een bedrijf te starten dat 
zelf tot duurzame energie winning over gaat maar wel bedrijven en burgers faciliteert in de 
realisatie van duurzame energiewinningsprojecten. 
Er wordt gedacht aan biovergisting , zonne-energie, aardwarmte maar ook energiewinning 
uit wind en water. Zowel van het Duurzame Energie Bedrijf als de AGEM zijn de structuur nu 
helder en wordt het nu de hoogste tijd concrete voorbeelden te realiseren. De voorbereiding 
is nu zorgvuldig genoeg geweest dus nu aan de slag.Geen woorden maar daden! 
 
 

Commissiepresentatie Nieuwbouw basisscholen 
11-09-2012 door Ruth van der Meulen 
 
In deze commissiepresentatie hebben de 2 architectenburo’s ons hun 
ontwerpen/schetsen getoond voor de nieuwbouw van de St.Jozefschool en de 
nieuwbouw van de school die plaats moet gaan bieden aan de Prins Willem 

Alexanderschool, de Kolibrie, samen met de buitenschoolse opvang van SWW en 
muziekvereniging Excelsior. De zogeheten Multi Functionele Accommodatie in Winterswijk 
Oost krijgt een sporthal in het hart van de school, waar alle deelnemers in het project samen 
gebruik van kunnen maken. Deze MFA wordt volgens de plannen voorzien van een “zoen-en-



zoefstrook”, veel groen eromheen en eigen ingangen en schoolpleinen. Het gebouw wordt 
gedeeltelijk in 2 lagen gebouwd en heeft een vriendelijke, uitnodigende uitstraling. 
De schets die voorgelegd werd voor de St.Jozefschool was nog behoorlijk vaag en weinig 
concreet uitgewerkt. Voor beide plannen geldt dat er nog aardig wat stappen te nemen zijn. 
Voor de MFA in Winterswijk–Oost vraagt men in december 2012 een omgevingsvergunning 
aan, hoopt men in april 2013 met de bouw te beginnen, waarna het geheel in gebruik 
genomen moet worden in juni 2014. We zijn benieuwd! 
 

 
 
 
 
 
 

 
Werkgroep Nationaal Landschap 27-09-2012 
door Jan Oonk 
 
Na het zomerreces heeft de werkgroep Nationaal Landschap woensdag 26 september 
weer een boeiende eerste vergadering gehad. Een van de onderwerpen was de 

schetsschuit Willink Weust. In het najaar 2011 bezochten Staatssecretaris Henk Bleeker en 
Gedeputeerde Jan Jacob van Dijk Winterswijk. Daar is hen in de wandelgangen de vraag voorgelegd of 
wij “als gebied” niet zélf met de doelstellingen 
van de overheid (zoals Natura 2000 en EHS) 
aan de gang mochten met alle betrokkenen. 
Met de groep van de Steengroeve Convenant 
uitgebreid met alle grondeigenaren hebben we 
een prachtig podium om dat op te pakken. 
Volgens Dirk Willink kunnen wij dat “sneller, 
goedkoper en als allerbelangrijkste met 
draagvlak in het gebied realiseren”. Zij stonden 
daar positief tegenover en zo kwam het dat op 
8 juni de Schets Schuit in gebouw Emma met 
een 50 tal deelnemers heeft plaatsgevonden. 
Nadat iedereen eerst zijn onvrede met 
verschillende zaken uit het verleden heeft 
kunnen uitspreken ontstond een boeiende constructieve sfeer waarin werd gezocht naar win-win 
situaties. Aan het einde lagen er verschillende schetsen van oplossingen voor de vele ambities die in 
het gebied leven. Zo is het Natura 2000 gebied iets kleiner geworden waardoor waardevolle agrarische 
grond voor de landbouw behouden blijft en minder waardevolle grond kan  “vernatten”. Maar ook is 
er duidelijk perspectief voor Sibelco (Ankerpoort) om kalk te kunnen blijven winnen en daar zelfs mee 
extra natuur ontwikkeling mogelijk te maken en bovendien een geschikte plek voor Terra Temporalis 
(het museum van het landschap) te laten ontstaan. Bij de afronding s’avonds hebben een ambassadeur 
van het ministerie van EL&I, Gedeputeerde van Dijk namens de Provincie en Gert Jan te Gronde 
namens de Gemeente de resultaten in ontvangst genomen. Allen waren zeer te spreken over het 
resultaat. 
 In de werkgroep werden de resultaten besproken en het belang van het serieus doorpakken rond de 
Steengroeve onderstreept. Ook is de mogelijkheid om meer gebieden in Winterswijk op dezelfde wijze 



te benaderen goed doorgesproken. Met de nodige opmerkingen vond toch iedereen dat wij als 
Winterswijk deze kans moeten pakken om meer invloed op ons eigen buitengebied te krijgen. 
Wethouder te Gronde gaat met deze ambitie aan de gang. 
Het is een mooi voorbeeld hoe je kracht kunt maken uit het terugtrekken van de Overheid en het 
oppakken van de eigen verantwoordelijkheid door de bewoners en gebruikers! 
Daarmee kom ik aan een ander punt van de vergadering Jan Tiggeloven hield een presentatie over het 
onlangs opgericht Servicenet Nationale Landschappen waar 
hij een toelichting op gaf. Het is een samenwerkingsverband 
van de Nationale Landschappen en de Nationale Parken in 
Nederland. Omdat er steeds minder geld vanuit de overheid 
komt voor Nationale Landschappen wil men dit servicenet 
gebruiken om toch in de gebieden gelden beschikbaar te krijgen. We denken daarbij bijvoorbeeld aan 
de postcodeloterij e.d. Er waren inmiddels al plannen ingediend maar het was een beetje 
teleurstellend dat vanuit het Nationaal Landschap Winterwijk geen enkel plan was ingediend en dat 
terwijl er toch vele goede plannen bekend zijn. 
Tenslotte is het jammer te constateren dat de linkse partijen in Winterswijk (PvdA, SP en PW) geen 
belangstelling hebben voor het buitengebied van Winterswijk want zij ontbraken opnieuw bij deze 
vergadering. 
Tot zover deze vergadering van de werkgroep. 
 
 

Werkbezoek Winterswijkse brandweer 25-09-2012 
door Ruth van der Meulen 
 
Eén van de leukste voorrechten die verbonden zijn aan 
het raadslidmaatschap is het fenomeen “werkbezoek”. 
We worden dan ontvangen door een organisatie, 

bedrijf, vrijwilligersclub of overheidsinstantie, die in een kleine setting 
vertelt en laat zien wat ze doen, welke problemen ze ondervinden en 
wat ze nodig hebben om te blijven bestaan of te hun werk goed te 
kunnen doen.  
Dit keer waren we te gast bij de brandweer (  BWAO ), die inmiddels onderdeel is van een 
“cluster”van 4 gemeenten ( Aalten, Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk ), die samen de 
verantwoordelijkheid dragen voor de brandweer in de regio. Ook hier wordt weer gekeken 
naar een optimale samenwerking, die uiteindelijk via efficiëntie en samen delen, leidt tot een 
beter gestroom lijnde dienstverlening en kostenbesparing. Binnen het cluster zijn er 9 
kazernes waar onder leiding van een klein aantal beroepskrachten, voornamelijk vrijwillige 
brandweer mannen en –vrouwen actief bezig zijn met scholing, oefening ( al dan niet op 
locatie ) onderhoud van het materieel en natuurlijk het uitrukken voor hulpverlening of 
brandbestrijding. We hebben o.a. gediscussieerd over de irreële aanrijtijden, die door de 
minister vastgesteld zijn en de onmogelijkheid voor Winterswijk om daaraan te voldoen. 
Gezien op een kaart is er maar een kleine schil rond de 
kazerne die echt binnen de gestelde tijd bereikt kan 
worden. Het buitengebied kan uiteraard helemaal niet 
binnen de gestelde tijden bereikt worden. Weer een 
voorbeeld van belachelijke Randstadnormen die echt 
niet passen in het landelijk gebied! 



Eén van de belangrijkste zorgen van ons brandweerkorps is uit het gebrek aan bluswater in 
het buitengebied. Op Vitens leidingen en brandkranen staat onvoldoende druk, een aantal 
gebieden zijn te ver verwijderd van een funktionerende brandkraan en er zijn te weinig 
bereikbare vijvers/ retentievijvers/ beken om bluswater uit op te pompen. De grootste wens 
van de brandweer is een tankwagen waar 15.000 liter water in vervoerd kan worden. De 
aanschaf daarvan zou b.v. bekostigd kunnen worden door afscheid te nemen van de 
brandkranen van Vitens, die jaarlijks een flink budget aan onderhoud vergen. Daarnaast 
zoude we in het buitengebied meer waterpartijen aan moeten leggen. In sommige gevallen 

kan dat gemakkelijk zonder al te veel kosten te maken. We 
hebben de brandweermensen beloofd ons hier verder in te gaan 
verdiepen. 
Na deze zeer interessante uiteenzetting en discussie bleek er ook 
nog tijd te zijn voor het betere werk : de praktijk! Al het materieel 
stond uitgestald op het oefenterrein en we kregen uitgebreide 
uitleg over de wagens, de uitrusting en het uitrukken. Uw 
verslaggeefster kon het natuurlijk niet laten….Ik mocht in het 
bakje van de hoogwerker 27 meter de lucht in en daarna een 
motorkap van een autowrak losknippen! Mijn enthousiasme voor 
de vrijwillige brandweer was direct gewekt maar helaas bleek ik 
te oud te zijn… 
Groot was onze bewondering voor de inzet en de toewijding 
waarmee de brandweer vrijwilligers hun werk doen. Zonder hen 
kan de brandweer niet bestaan! 

 
 

De begroting komt er weer aan! 
door Henk Jan Tannemaat 
 
Aankomende weken staan weer volop in het teken van de begroting van de 
Gemeente Winterswijk. 
En voor 2013 zullen we (gelukkig incidenteel) erg veel geld moeten 

bezuinigen: rond de 10 miljoen! U vraagt zich vast af hoe dit kan en of dit niet al eerder was 
zien aan te komen. Het antwoord hierop is eigenlijk zowel ja als nee! Uiteraard weten we al 
langer dat we in een crisis verkeren in Nederland en dat die klap ook bij gemeenten aan zal 
komen. Het duurt echter altijd wat langer voordat de lokale overheid deze klap te verwerken 
krijgt. Dat wisten we ook. Maar het lang aanhouden van de crisis veroorzaakt nu een duidelijk 
lagere bijdrage van het rijk. Dat is zeg maar de eerste tegenvaller. Daarnaast zie je dat de 
bijstandsuitkeringen, welke altijd via de gemeente verstrekt worden, nu ook oplopen. 
Vervolgens gaat het erg slecht met onze intergemeentelijke werkvoorziening Hameland. Al 
deze factoren zijn van dien aard, dat je er als gemeente weinig op kunt bijsturen. Het komt er 
eigenlijk op neer dat je ze gewoon op je bordje krijgt en zult moeten accepteren. Dit 
betekent dat we op andere gebieden de buikriem moeten aanhalen en bezuinigingen 
moeten vinden. Winterswijks Belang maakt duidelijke keuzes: om Winterswijk aantrekkelijk te 
houden en onze streekfunctie niet te laten verliezen vinden we het absoluut noodzakelijk dat 
we onze voorzieningen zoveel mogelijk in stand houden. We hebben als WB al bewezen dat 



als je goed en creatief nadenkt, er veel kan voor minder geld. 
Wat denkt u van de bibliotheek die een nieuwe plek in ons 
Gerrit Komrij College heeft gekregen? Of van het Kom 
museum en het Mondriaanhuis waar we druk mee bezig zijn 
na het besluit om het Museum nieuwe impulsen te geven? 
Allemaal met veel minder subsidie blijven deze voorzieningen 
wel bestaan. Het kan dus! Zo zullen we nog veel meer keuzes 
moeten maken aankomende weken. En die keuzes kunnen 
pijnlijk zijn. Pijnlijk voor de organisatie Winterswijk, voor de 
ambtenaren en voor de inwoners. Maar u kunt ervan op aan 
dat Winterswijks Belang goed gemotiveerd probeert om met verstand en creativiteit deze 
bezuinigingstaak het hoofd te bieden. 
Zodat we zowel in de nabije, evenals de verre toekomst een Winterswijk blijven houden, waar 
het prettig wonen, werken en recreëren is. En financieel gezond! 
 
 

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!  
 

 


