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Winterswijks Belang      november 2012 
 
Beste leden van Winterswijks Belang en andere belangstellenden, 
 
Graag vragen wij uw aandacht voor het laatste nieuws uit de kringen van WB. Zoals u al in 
eerdere emails en de krant heeft kunnen lezen, heeft Dirk Willink na 7 jaar hard werken voor 
Winterswijk en Winterswijks Belang, besloten zich uit de actieve politiek terug te trekken. 
Hieronder laten wij u nogmaals zijn verklaring lezen, voorzien van de verklaring vanuit het 
bestuur. In de komende Algemene Ledenvergadering van 18 december zal er ook 
gelegenheid zijn om hierover van gedachten te wisselen, vragen te stellen en opmerkingen 
te maken. 
 

Afscheid van Dirk Willink 
 
Geachte Winterswijkers en speciaal Winterswijks Belang stemmers, 
Na 7 jaren met bijzonder veel plezier en betrokkenheid fractievoorzitter van 
Winterswijks Belang te zijn geweest komt daar binnenkort een einde aan. 
Graag geef ik u inzage in het hoe en waarom. 

In de afgelopen jaren heb ik met volledige overgave mij ingezet voor het algemeen belang 
van Winterswijk en haar bewoners. Het was een voorrecht tot de groep te behoren die 
Winterswijks Belang van een protestpartij in 2006, heeft mogen helpen ontwikkelen tot een 
serieuze en constructieve partij die gewend is om dossiers puur op inhoud te beoordelen en 
zich niet te laten tegenhouden door dogma’s of bureaucratische gewoonten. Out of the box 
denken werd zo ons handelsmerk. Mede daardoor ontstonden succesvolle initiatieven als 
bijvoorbeeld het BOS project en het Steengroeve Theater die mensen verbinden en tevens 
proberen Winterswijk een extra impuls te geven. 
Tweemaal heb ik, samen met anderen, de contouren van het verkiezingsprogramma voor WB 
mogen schrijven. Even vaak mocht ik ook als lijsttrekker de campagne een gezicht geven en 
vervolgens de coalitiegesprekken leiden. Opnieuw komt dit traject voor de verkiezingen van 
2014 weer op ons af. Ik  wilde graag volop verjonging binnen WB realiseren omdat dynamiek 
en frisse nieuwe invloeden naar mijn mening noodzakelijk zijn voor een optimale inzet, 
betrokkenheid en de continuïteit.  Mede daarom vind ik 8 jaar fractievoorzitterschap ook echt 
voldoende en moet er naar mijn mening in ieder geval na de verkiezingen van 2014 een 
nieuwe fractievoorzitter komen. Omdat ik weet hoeveel werk er in de komende 1,5 jaar op 



mij af zou komen en ik tegenwoordig ook werknemer ben binnen een bedrijf dat niet 
iedereen alleen op grond van zijn kleur ogen in dienst zal houden heb ik garanties voor de 
toekomst gevraagd. Dit bleek helaas niet mogelijk en gaf intern aanleiding tot verdeeldheid. 
Aangezien het nooit mijn bedoeling is Winterswijk en Winterswijks Belang te benadelen 
moet ik hier uit mijn conclusies trekken en ruimte maken voor een volgende fractievoorzitter 
van Winterswijks Belang. Hoewel ik mij uit de politiek terug trek blijf ik mij via mijn 
werkzaamheden voor de Stichting Erfgoed & Nationaal Landschap Winterswijk en de 
Stichting Steengroeve Theater onverkort inzetten in het belang van Winterswijk. 
Per 1 januari 2013 vertrek ik uit de Gemeenteraad. Ik dank iedereen voor de prettige 
samenwerking die ik als fractievoorzitter heb mogen ondervinden en wens Winterswijks 
Belang en Winterswijk samen een goede toekomst toe.  
 
Met vriendelijke groet, Dirk Willink 

 
Persbericht door Peter Stemerdink 
Winterswijk, 27 november 2012 
Onze fractievoorzitter Dirk Willink heeft kenbaar gemaakt per 1 januari 
aanstaande de gemeenteraad van Winterswijk te gaan verlaten. 
Dirk werd na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2006 de 
fractievoorzitter van Winterswijks Belang en heeft die functie sindsdien met 

enthousiasme en passie voor Winterswijk ingevuld. Dirk is tot zijn besluit gekomen omdat hij 
binnen Winterswijks Belang niet de garanties kreeg die hij voor zijn toekomst wilde hebben. 
Wij respecteren het besluit van Dirk en danken hem voor wat hij voor Winterswijk en 
Winterswijks Belang heeft gedaan. Gelukkig heeft Dirk meteen ook aangegeven zich te zullen 
blijven inzetten voor Winterswijk. Dat zal Winterswijk alleen maar ten goede komen. 
In het College en de gemeenteraad zal Winterswijks Belang zijn leidende rol blijven vervullen, 
dit altijd in het belang van Winterswijk. Voor 2013 hebben wij inmiddels veel activiteiten op 
de planning staan die wij gaan uitvoeren. Winterswijks Belang heeft de kracht en de 
continuïteit om de positie van Dirk bij zijn vertrek per direct in te vullen. Er is een grote groep 
actieve Winterswijkers die ons steunt en velen van hen zijn bereid ook politiek actief te zijn. 
Deze week al zal bekend worden gemaakt wie per 1 januari 2013 de fractie namens 
Winterswijks Belang zal gaan leiden en wie binnen de fractie zal worden toegevoegd. 
Wij zullen u ook via onze website www.winterswijksbelang.nl op de hoogte blijven houden. 
 
Namens het bestuur, de fractie, de commissieleden en de wethouder van Winterswijks 
Belang, 
 
Peter Stemerdink, Voorzitter Winterswijks Belang 
 
 

Terugblik op de raadsvergadering 29-11-2012 
door Henk Jan Tannemaat 
 
De raadsvergadering van afgelopen 29 november bevatte erg veel zogeheten 
A-stukken. Dit zijn agendapunten die in de commissievergaderingen zijn 



besproken en na eventueel overleg en discussie akkoord zijn bevonden. Dit maakt dat er op 
een officiële raadsvergadering af en toe erg weinig B-stukken ( inderdaad: Bespreekstukken ) 
over blijven. Dit is soms wel jammer, omdat de indruk kan ontstaan dat er over een heleboel 
zaken niet meer wordt gesproken, terwijl dit wel degelijk gebeurd is. In ieder geval heeft 
onze wethouder Rik Gommers nog wat vragen beantwoord die leefden bij het plan de 

Morgenzon (WVC velden). Er kan hier eigenlijk 
ontzettend veel als je hier een huis wil bouwen. Er 
is een grote mate vrijheid in kavelgrote, 

architectkeuze, type huis etc. Een uitdaging voor de geïnteresseerden en dat zijn er 
ondertussen 25! Als enige partij had de SP moeite met het project omdat men vond dat er 
niet gebouwd kan worden voor de doelgroep met weinig tot 
geen financiële middelen. Voor de 3de keer legde Rik uit dat er 
op deze locatie nu juist grote vrijheid bestaat, dus ook om een 
wat kleinere woning te bouwen. Ook blijkt dat er met name voor 
deze groep al veel huizen te koop staan. De andere partijen 
waren allemaal blij met de manier waarop het college hier in 
stond en staat. Verder was het ook de avond waarop Bernard 
Harfsterkamp afscheid nam na 22 jaar raadslidmaatschap. 
Bernard werd toegesproken door diverse sprekers en wederom 
was er een rol voor Rik om nu, in de hoedanigheid van 
locoburgemeester, Bernard toe te spreken en hem tevens mede 

deelde dat het hare Majesteit had behaagd om hem 
te onderscheiden met een lintje. En zo eindigde de 
één na laatste raadsvergadering van 2012 om 10.15 
met een bescheiden afscheidsborrel. 

 
 

Regio Achterhoek : Transities in het sociaal domein 
door Ruth van der Meulen 21-11-2012 
 
Op  deze avond werden wethouders, raads- en 
commissieleden, WMO raden, patiëntenraden en 
betrokken ambtenaren van de 8 Achterhoekse 

gemeenten bijgepraat over de  voorbereidingen naar de 
“Transities in het sociaal domein”, ofwel de overgang van de 
jeugdzorg, de AWBZ en de participatie wet van de landelijke of 
provinciale overheid naar de gemeenten. Het zogeheten sociale 
domein wordt in de komende jaren helemaal de verantwoordelijkheid van de gemeenten 
vanuit de gedachte dat de gemeente de overheid is die het dichtst bij haar burgers staat. Dat 
is wat ons betreft een prima uitgangspunt. De overgang geeft ons de gelegenheid de 
jeugdzorg, de langdurige zorg voor gehandicapten, ouderen en langdurig zieken en de zorg 
voor werklozen en arbeidsgehandicapten te reorganiseren naar onze plaatselijke behoeftes 
en dichter bij onze burgers te brengen. De uitgangspunten bij de transities zijn : 



Meer doen met minder geld, anders en decentraal organiseren, effectiever en efficiënter, 
ontschotting ( zowel organisatorisch als financieel ), verandering in de gemeentelijke rol en 
loslaten en vertrouwen ( niet alles dichtregelen ). 
Het motto wordt : “1 gezin, 1 plan”: een integraal gezinsplan waarbij de eigen kracht, het 
gezinssysteem en het sociale systeem geactiveerd gaan worden.  
Nadat het kabinet gevallen is en alle landelijke plannen weer even stilstaan hebben de 8 

gemeentes van de Achterhoek  niet stilgezeten : er is 
overeenstemming bereikt over de grote lijnen  waarlangs de 
transities zullen gaan lopen.  
We zorgen in de Achterhoek dat we goed voorbereid zijn op 
het maken van de juiste keuzes die voor ons liggen. Het 
wordt een gigantische klus : waarschijnlijk één van de 
grootste klussen sinds tientallen jaren!  

 

Actualiteit door Rik Gommers 
 
Ondanks alle hectiek die de begrotingsbehandeling altijd met zich meebrengt 
is iedereen volop bezig met de uitvoering van de vele projecten.  
Zo hebben we onlangs na 2 jaar voorbereiding en uitvoering het park bij de 
Berkhof geopend. Het park beschikt nu over wandelpaden, fietspaden, 

bankjes, een vlonderpad, een steiger en drie nieuwe bruggen. De Whemerbeek is weer een 
meanderende beek die beschikt over een 
natuurvriendelijke oever en een vispassage. Dit is 
mogelijk geworden door de samenwerking met 
het Waterschap, de Provincie, (Woonzorg 
Nederland de eigenaar van de Berkhof) en de 
stichting Marga Klompé. De bewoners van de 
Berkhof en natuurlijk ook in de hele omgeving 
kunnen weer volop genieten van park en beek. Ook onze jongste bewoners waren er al vroeg 
bij. 

Als we het over ons museale concept hebben, denken we 
natuurlijk direct aan het nieuwe museum in de Meddosestraat 
en het Mondriaanhuis. Aan beide wordt keihard gewerkt en ik 
kom daar in een volgende nieuwsbrief zeker op terug.  
Daarnaast is door Tricot Winterswijk, dé expositieruimte voor 
moderne kunst, ons dorp toegevoegd aan het rijtje: New York, 
Berlijn, Londen, Atlanta, Parijs, Singapore, Monaco, Hong 
Kong, Seoul, Genève en Dubai. Vanaf 11 november 2012 is 
daar het werk van Lita Cabellut te zien namelijk. De expositie 
werd geopend door Lita zelf en een van haar grootste fans, 
Elco Brinkman. Het naar Winterswijk halen van Lita Cabellut is 
een prestatie van formaat en verdient een groot compliment. 
Lita Cabellut is vooral bekend door haar grote, theatrale 
portretten. In haar werk probeert ze steeds opnieuw de 
persoon te doorgronden. Verder zal ik niet uitweiden over Lita 



Cabellut, want u kunt beter uw eigen indrukken opdoen als u dat nog niet heeft gedaan. Dat 
kan nog tot en met 6 januari volgend jaar. Tricot Winterswijk is woensdag tot en met zondag 
geopend van 12 tot 17 uur. Steun ze met uw bezoek, u zult er geen spijt van krijgen! 
 

 

Regio Achterhoek : Achterhoek 2020 stuurgroep 
door Ruth van der Meulen 28-11-2012 
 
Centraal op deze drukbezochte avond in het gemeentehuis in Hengelo  

stonden de volgende vragen : 
Hoe staat de Achterhoek er economisch voor en wat zijn de kansen en 

uitdagingen?  
Wat doen de 4 zogeheten werkplaatsen, wat is de voortgang en welke  activiteiten staan er 
op het programma voor het komende jaar? Daarbij is de samenhang tussen de projecten 
belangrijk, waarbij de doelen van “Agenda 2020” het 
uitgangspunt moeten zijn. Als laatste kwam  Gedeputeerde 
Jan Jacob van Dijk uitleggen hoe de provincie bijdraagt aan 
de doelen van de Agenda 2020.  
De Achterhoek Agenda 2020, bedoeld om de Achterhoek 
aantrekkelijk en vitaal te houden en te maken, krijgt handen 
en voeten in vier Werkplaatsen: Innovatieve economie, Slim 
& snel verbinden, Vitale leefomgeving en Natuur & 
landschap. De Werkplaatsen vormen samen de Coöperatie 
Achterhoek 2020 en worden bestuurd door personen uit de 
drie maatschappelijke geledingen : de 3 O’s ; overheid, ondernemers en maatschappelijke 
organisaties. 
Per werkplaats werd er een flitsende power point vertoond van alle ideeën, verbindingen, 
kansen en uitdagingen, waarbij opviel dat er breed is nagedacht en af en toe goed “out of 
the box” gedacht is. De grote uitdaging op dit moment is ongetwijfeld om iets concreets tot 
uitvoering te gaan brengen. Niet kletsen maar doen! Na jaren van brainstormen is het nu tijd 
voor echte actie en resultaten. Ik durf zelfs wel te stellen dat als er nu niet gauw concrete 
resultaten geboekt worden in de uitvoering, de aandacht voor dit ambitieuze programma zal 
verslappen en het gedoemd is tot een roemloos einde…. Samenwerken in de Achterhoek 
heeft echt de toekomst maar dan nu wel aan de slag! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Belangrijke data : 
 
Graag willen wij u nog op een aantal belangrijke dingen wijzen : 
 
Op dinsdag 18 december vindt onze Algemene Leden Vergadering plaats. Heel graag praten 
we u  op die avond bij en gaan we met u in discussie over alles wat er binnen WB speelt en 
wat we in petto hebben voor het komende jaar. Uw inbreng stellen we hierbij heel erg op 
prijs.  
Op zondag 23 december gaan we weer iets opvallends doen op de kerstmarkt in het centrum 
van Winterswijk. Wilt u ook meedoen? Alle hulp en steun is welkom!  
Noteert u deze data alvast in uw agenda? Wij komen er later bij u op terug. 
 
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. 
 
 
Tevens wensen wij u alvast hele fijne feestdagen toe en een gezond 

en geïnspireerd 2013! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graag tot de volgende keer! 

 
 


