
 
 

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

 
 Museaal concept  door Rik Gommers 
Zoals beloofd kom in deze nieuwsbrief terug op het museale beleid in 
Winterswijk. Eigenlijk is de basis daarvoor veel breder natuurlijk. Het besef 
dat ons erfgoed onze identiteit mede vormt is inmiddels onderdeel van ons 
beleid. Wel is het zo dat het nieuwe museum in de Meddosestraat en het 
Mondriaan Museum de meest tastbare zijn op dit moment. Aan beide wordt 
met man en macht gewerkt, ieder in een andere fase natuurlijk. Onlangs 

hebben ook de Provinciale staten zich erg positief uitgelaten over het Mondriaan Museum, 
eerder deden ze dat al voor het museum in de Meddosestraat. Deze tijden vergen een 
creatieve aanpak en die wordt gewaardeerd. 
Vanwege deze aanpak hebben we gemeend 
er goed aan te doen ons wederom aan te 
melden voor deelname aan de BNG 
erfgoedprijs (Bank Nederlandse Gemeente). 
Het is de tweede keer en weer zijn we 
genomineerd. Helaas geen winnaar, maar 
weer een trotse genomineerde. Vandaar dat 
ik u het volledige juryrapport niet wil 
onthouden. Tot volgend jaar!  
 
“Voor de gemeente Winterswijk is draagvlak erg belangrijk, zo blijkt volgens de jury 
uit de inzending. De jury vindt dat de gemeente innovatief bezig is door het belang 
van erfgoed te vertalen in onderzoeken van erfgoed op de raakvlakken economie 
en arbeidsplaatsen. Lovenswaardig en helemaal van deze tijd. Daarnaast is de 
gemeente Winterswijk een sterke speler op het gebied van herbestemming. 
In verschillende workshops ontwerpt men samen met inwoners ruimtelijke 
projecten. Hierbij is naar voren gekomen dat de deelnemers het behouden 
en ontwikkelen van erfgoed in een totale planontwikkeling erg belangrijk 



vinden. Herbestemming staat dan ook centraal in Winterswijk. In het project 
IkZieWinterswijk worden bijvoorbeeld 4 gebieden in de kern getransformeerd 
naar woon-werklocaties, waarbij het draait om herbestemming. Dat is één van 
de vele projecten waarin de zoektocht naar nieuwe functies voor leegstaande, 
karakteristieke bebouwing een rol speelt. Van scholen en historische boerderijen 
tot industrieel erfgoed en het prachtig gerestaureerde en weer functionerende 
Strandbad. De gemeente investeert in het stimuleren van beheerders en eigenaren 
door de jaarlijkse monumentenprijs uit te reiken. 

De jury noemt Winterswijk op vele vlakken innovatief en 
eigentijds. De Quick Scan naar de kosten en baten van erfgoed is 
erg stoer en modern. Het onderschrijft dat binnen de erfgoed-
infrastructuur van de gemeente inderdaad “erfgoed 
loont! En de cijfers bewijzen het!”. Daarmee functioneert de 
gemeente als voorbeeld en als voorloper voor andere 

gemeenten. Het onderzoek laat zien dat erfgoed niet alleen geld kost, maar als een 
investering in de infrastructuur kan worden gezien. En dat draagt bij aan de lokale economie. 
Het levert omzet en werkgelegenheid op, woningen blijken meer waard en de 
bezoekersstromen dragen bij aan het in stand houden van het voorzieningenniveau. Het 
probleem van krimpgebieden is hier actueel. De inzet van erfgoed in dit proces is van groot 
belang. 
Winterswijk laat 
tevens zien dat 
het erfgoed niet 
altijd zit in het 
individuele, 
die mooie 
boerderij of villa, 
maar in de som der delen. Verder is in het rapport een werkgelegenheidsonderzoek gedaan: 
met de uitvoering van gericht erfgoedbeleid kunnen 131 arbeidsplaatsen binnen de 
gemeente ontstaan!  De koppeling van erfgoed aan economie en arbeidsplaatsen is 
vernieuwend en verbindend. Omdat ‘erfgoed van iedereen is’ wil het Museum Winterswijk 

het maatschappelijk rendement van haar collectie vergroten 
door deze op een vernieuwende wijze te presenteren aan een 
breed publiek, van jeugd tot verzorgingstehuis. Bijzonder 
daarbij is dat er samenwerking is gezocht met mensen die 
moeilijker toegang hebben tot de arbeidsmarkt: mensen met 
weinig of geen werkervaring, langdurig werklozen en mensen 
met een beperking. Zij zullen een actieve rol gaan vervullen in 
het belevingsmuseum en hiermee nuttige werkervaring 
opdoen. Op dit moment zijn de ontwikkelingen rond het 
nieuwe Museum Freriks en het nieuwe Mondriaan Museum 
actueel. 

 
 

 



 
 

Terugblik op de raadsvergadering 20-12-2012 
door Erwin te Selle 
 
Net zoals de raadsvergadering van eind november, liet ook de agenda van 
deze vergadering vrijwel alleen maar akkoordstukken zien. Daarnaast viel op 
dat een flink aantal raadsleden afwezig was, vanwege of ziekte dan wel 

kerstvieringen. Ook het college was niet compleet, de burgemeester is nog steeds 
herstellende en wethouder te Gronde was naar een kerstviering ( van zijn kinderen). 
Theo Hartjes mocht wederom als plaatsvervangend voorzitter van de raad fungeren en dat 
ging hem goed af. 
De SP vroeg in het vragenhalfuurtje aandacht voor een brief van de Vereniging Aangepast 
Sporten Achterhoek, waarin zij hun zorg uitten over de eventuele verlaging van de 
watertemperatuur in zwembad Jaspers als gevolg van de opgelegde bezuinigingen. 
Wethouder Gommers gaf aan dat deze verlaging slechts een suggestie van de coalitie was en 
dat uiteindelijk het bestuur van zwembad Jaspers beslist over hoe zij de bezuinigingen 
denken te realiseren. 
En na deze enkele vraag was het vragenhalfuurtje al afgelopen, ook de raadsleden lijken 
duidelijk aan de kerstvakantie toe te zijn… 
Gelukkig bracht wethouder Gommers leven in 
de brouwerij door bij de mededelingen uit te 
leggen hoe het college dacht met 
inachtneming van de bezuinigingen toch het 
fietspad vanaf sportpark Jaspers richting 
Bargerpaske te kunnen realiseren. Om een 
(letterlijk) lang verhaal kort te houden, komt 
het erop neer dat enkele meevallers in andere 
projecten (zoals de Scholtenenk) gebruikt 
worden om het wegbezuinigde budget voor 
het fietspad weer enigszins aan te vullen. 
Daarmee wordt ook de bijdrage van de provincie (die het budget verdubbeld) veiliggesteld. 
De discussie hierover spitste zich toe op het feit dat meevallers in projecten eigenlijk terug 
moeten naar de “algemene middelen”, maar de raad was in dit geval bereid een uitzondering 
te maken. Daarmee is de start van de aanleg het fietspad ook formeel en bestuurlijk (van 
belang voor de provinciale subsidie) een feit. 
Bij de “Bespreekstukken” werd na wat opmerkingen van de PvdA over kleine foutjes in de 
belastingverordeningen deze toch unaniem vastgesteld. 
Ook het punt over de verordening Wachtlijstbeheer Wet sociale werkvoorzieningen (lees 
Hameland) bleek geen echte discussie op te leveren. De partijen die het woord voerden 
gaven vooral aan dat het maken van de keuzes tussen verschillende doelgroepen voor de 
raad vervelend is, maar dat ze ook wel inzien dat dit de enige mogelijkheid is in de huidige 
tijd. Deze verordening werd dan ook unaniem door de raad aangenomen. 
Daarmee was een einde gekomen aan het politiek deel van de agenda. 
Net zoals vorige maand bij het afscheid van Bernard Harfsterkamp waren er ook nu een 
aantal procedurele onderwerpen, maar nu  i.v.m. het afscheid van Dirk Willink. 
We hebben Jan Ayele voorgedragen als nieuw lid van de commissie Ruimte en Jeroen 
Keetels als plaatsvervangend lid van diezelfde commissie en de commissie Samenleving, de 
raad heeft dat unaniem overgenomen. 



Door het afscheid van Dirk Willink diende onze fractie weer aangevuld worden tot 5 
raadsleden en daarom moesten, zoals dat 
heet, “de geloofsbrieven van de nieuwe 
kandidaat onderzocht te worden”. De 
geloofsbrieven van onze kandidaat; Dick 
Oonk waren natuurlijk in orde en daarmee 
kon hij toegelaten worden tot de 
Winterswijkse gemeenteraad. Met het 
afleggen van de gelofte werd hij opnieuw 
raadslid, nadat hij dat ook al was van 2006 
tot 2010.   
Uiteindelijk was er nog 1 agendapunt over; 

het afscheid van Dirk Willink als lid van de gemeenteraad. 
Theo Hartjes beet het spits af als voorzitter van de raad (ter vervanging van de 
burgemeester) en hij hield een leuke en luchtige afscheidsrede, waarin hij de enorme 
gedrevenheid van Dirk memoreerde en aangaf ontdekt te hebben waar Dirk en de WB fractie 
al die energie vandaan hadden gehaald, volgens hem was dat het recept van het kersttoetje 
uit 2009 (zie de WB website). Indrukwekkend was de opsomming van alle initiatieven die 
door Dirk in de afgelopen 7 jaar in gang zijn gezet (zoals BOS project, werkgroep Nationaal 
Landschap, Steengroeve Theater en de bezuinigingen op de maatschappelijk instellingen). 
Volgens Theo was er geen raadslid dat zo vaak in het nieuws kwam en geïnterviewd werd de 
afgelopen 7 jaar en volgens hem heeft hij iedereen 7 jaar wakker 
gehouden. 
Daarna was het beurt aan Tom van Beek, om als fractievoorzitter van 
de andere grootste fractie in de raad, het woord te nemen. Hij gaf aan 
dat vooral de entree van Dirk in de Winterswijkse politiek 7 jaar 
geleden hem het laatste duwtje had gegeven om ook politiek actief te 
worden. Ondanks aanvankelijke politieke tegenstellingen was het toch 
zeer goed samenwerken met Dirk en WB. Dat ze zelfs samen tijdens 
het Steengroeve Theater met een klotsende DIXIE liepen te sjouwen, 
had hij aanvankelijk nooit gedacht, maar kenmerkte de wijze waarop 
Dirk mensen weet te enthousiasmeren voor zijn ideeën. 
Uiteindelijk was het onze eigen fractie (minus Helma die naar een kerstviering was) die het 
woord mocht nemen. Ik begon met anekdotes uit het begin van WB, de aanloop naar de 
verkiezingen van 2006 en het feit dat veel ideeën van Dirk ontstonden als hij op de 
grasmaaier in zijn tuin rond reed. Ruth vergeleek allerhande politieke gebeurtenissen en 
handelingen met gelijkwaardige medische termen uit de samen gedeelde loopbaan als 
“dokter en zuster” bij de dierenartsenpraktijk. Waarna Henk Jan vooral inging op zijn 
persoonlijke relatie met Dirk en gedeeld hobby’s zoals de kegelclub. Hij eindigde zelfs met 
een verkapte liefdesverklaring aan Dirk, maar hoe dat precies zit moet u hem zelf maar 
vragen. 
Het laatste woord had natuurlijk Dirk zelf. Hij blikte terug op de afgelopen 7 jaar. De grootste 
overwinning ooit van een lokale politieke partij (in 2006) en daarna meteen het record van 
100 dagen voor de langste coalitievorming na die verkiezingen in Nederland. En een 
vooruitblik naar de toekomst van Winterswijk, waarin vrijwilligers steeds belangrijker zijn en 
worden als het “cement” van de samenleving. Dirk vroeg daarom om meer respect voor die 
vrijwilligers van zowel pers, ambtenaren en de Winterswijkers in het algemeen. 
En zo eindigde de laatste raadsvergadering met Dirk Willink als onze fractievoorzitter, niet in 
mineur, maar vertrouwend op een toekomst waarin WB nog steeds met initiatieven en 
ideeën het voortouw zal nemen in de raad en Winterswijk. 
 
 
 



Commissiepresentatie voedselbank 11-12-2012 
 door Dick Oonk 
Op dinsdag 12 december gaven Ineke Boonk en Harry Kok een presentatie aan 
de commissie van de gemeenteraad over de voedselbank: helaas een bittere 
noodzaak geworden in onze samenleving. Het doel van de voedselbank is 
tweeledig:  

-verstrekken van voedselpakketten 
-voorkomen van verspilling en vernietiging van uitstekend voedsel 
 
Het belangrijkste is natuurlijk: wie komt hiervoor in aanmerking? Als eerste dient een 
voedselpakket als aanvulling een minimaal besteedbaar inkomen. De grens is € 180 vrij 
besteedbaar inkomen voor 1 persoon in een maand.  Komt er een 2e persoon bij, dan geldt 
voor die 2 personen samen een grens van € 240 en voor elk kind onder de 13 jaar €50 extra. 
Een voedselpakket is dan ook een aanvulling die in eerste instantie voor 3 maanden elke 
vrijdag wordt verstrekt. De maximale duur voor een gezin is 3 jaar en daarmee gelijk aan een 
schuldsaneringstraject.  Aanvragen worden door hulpverleners gedaan en er geldt absolute 
anonimiteit en privacy bij de voedselbank. 
De voedselbank maakt deel uit van de landelijke organisatie en valt onder de regio Arnhem. 
Daar worden de pakketten samengesteld met datgene wat door de fabrikanten ter 
beschikking wordt gesteld. Hierbij moeten we denken aan blikken met bijvoorbeeld minder 
gewicht dan op de verpakking staat, overproductie chips, seizoensgoederen als pepernoten 
chocoladeletters etc. 
In de vestiging Lichtenvoorde worden door 70 
vrijwilligers de pakketten aangevuld met goederen 
die 4 x in de week in de Oost-Achterhoek bij de 
lokale supermarkten, bakkers enz. worden 
opgehaald. Dit zijn voor het merendeel producten 
die aan de datum zitten als groente, melk, fruit en 
brood. Door deze producten in te vriezen kunnen ze 
op vrijdag de pakketten uit Arnhem aanvullen zodat 
er elke week een zo’n breed mogelijk pakket ter 
beschikking is. 
Ondanks het gratis voedsel en de inzet van veel vrijwilligers (de voedselbank heeft geen 
betaalde krachten) heeft de organisatie toch kosten voor ondermeer huisvesting, 
energiekosten voor koel -en vriescellen maar ook diesel voor de 2 bussen. Hiervoor is de 
voedselbank aangewezen op donaties van particulieren, bedrijfsleven, kerkelijke instanties 
maar ook subsidie van de gemeentes. De gemeente Winterswijk geeft ongeveer €7.500 
subsidie per jaar voor de vaste lasten. 
Om u een indruk te geven om hoeveel personen het gaat geef ik u hierbij enkele kengetallen: 
In totaal worden er aan 197 gezinnen pakketten in de 5 aangesloten gemeenten verstrekt 
waarvan 51 in Winterswijk. Van de 51 gezinnen in Winterswijk betreft het 80 volwassenen en 
33 kinderen jonger dan 13 jaar. 
Laten we gezamenlijk er voor zorgen dat de voedselbank dit uitstekende werk kan blijven 
uitoefenen. Als u meer wilt weten over de voedselbank of een bijdrage wil geven kunt u alles 
nalezen op www.voedselbankachterhoek.nl     
 
 
 
 
 
 
 



Commissiepresentatie  Stadsbank Oost  
11-12-2012 door Ruth van der Meulen 
 
Dhr. De Jong van de Stadsbank kwam ons op de hoogte brengen van de 
stand van zaken bij de Stadsbank- Oost. Allereerst gaf hij een kleine uitleg 
over het ontstaan van schulden. Schulden worden opgebouwd als levering en 

betaling van iets uit elkaar getrokken wordt. Het kopen van zaken die altijd direct contant 
afgerekend moeten worden, leidt nooit tot schulden. De mensen die zich bij de Stadsbank 
melden voor schuldhulpverlening hebben gemiddeld een schuld van € 20.000,- bij de bank, 
postorderbedrijven, het energiebedrijf of de woningbouwvereniging.  In een kwart van de 
gevallen zijn de hulpvragers verstandelijk beperkt 
en de meerderheid is ook al bekend in het 
hulpverleningscircuit. De laatste tijd neemt het 
aantal hulpvragers met een arbeidsinkomen toe. 
Dat zijn dus de zogeheten “werkende armen”. Ook 
het aantal ZZP-ers neemt toe.  
De taak van de lokale overheid in de armoedebestrijding is voornamelijk gericht op het 
voorkomen van problemen op het gebied van de openbare orde en volksgezondheid. 
Mensen moeten een dak boven hun hoofd kunnen betalen, een ziektekostenverzekering 
hebben en voldoende te eten, d.w.z. hun primaire lasten kunnen opbrengen. Stabiliteit 
brengen in de financiële huishouding, het helpen aflossen/oplossen van schulden en het 
helpen met budgetbeheer, moet in maximaal 3 jaar tijd de cliënt er weer bovenop helpen. 
Sinds afgelopen zomer heeft landelijke wetgeving ervoor gezorgd dat ex cliënten van de 
Stadsbank niet meer in aanmerking komen voor schuldhulpverlening als ze er zelf de oorzaak 
van zijn dat een hulpverleningstraject mislukt is. Ook mag je je niet opnieuw melden voor 

schuldhulpverlening binnen een periode van 5 jaar . Dit heeft in het 
afgelopen jaar al geleid tot een vermindering van het aantal 
aanvragen bij de Stadsbank. Daarnaast zijn er momenteel een flink 
aantal particuliere schuldhulpverleners op de markt gekomen die ( 
niet altijd op een bonafide wijze ) zich aanbieden . Hierdoor is de 
verwachte stijging van het aantal cliënten van de Stadsbank niet 
gerealiseerd.  

Over het algemeen lukt het de Stadsbank goed om steeds binnen de voorgeschreven 
termijnen de hulpvraag duidelijk te hebben, een actieplan op te stellen en te starten met de 
hulpverlening. Zo tegen het einde van het jaar lopen de termijnen wat uit omdat de vraag 
aan het eind van het jaar altijd toeneemt. De Stadsbank heeft in de afgelopen jaren ook een 
behoorlijke bezuiniging van ruim 13% gerealiseerd, die vooral bereikt is door een betere 
automatisering en stroomlijning van de werkprocessen. 

 
Verslag van de Algemene Ledenvergadering  
18-12-2012 door Ingrid Mes 

 
Op dinsdag 18 december is onze jaarlijkse Algemene 
Ledenvergadering gehouden. Net zoals voorgaande jaren was de 



locatie De Venemansmolen. Dit is een goede  traditie aan t worden. We worden dan ook 
altijd gastvrij ontvangen en goed verzorgd! 
Alhoewel de opkomst niet erg groot was (vermoedelijk  in verband met de drukke tijd) 
konden we merken dat de betrokkenheid bij de aanwezige leden nog steeds erg groot is. Na 
de inleiding door Peter, gaf penningmeester Edwin te Winkel een toelichting op het 
financieel jaarverslag. Afgesproken is om voor maart 2013 opnieuw een ledenvergadering te 
beleggen om zo het boekjaar 
van januari tot december te 
laten lopen. Ook waren de 
nummers van de uitgelote 
obligaties ter inzage. Uiteraard 
worden deze ook nog 
gepubliceerd, net zoals de 
vorige keer. 
Rik Gommers gaf een update 
vanuit het college over het 
afgelopen jaar. Er is veel 
gerealiseerd in 2012 waar WB 
haar stempel op heeft kunnen 
drukken. U moet dan denken 
aan nominatie erfgoedprijs 
(cultuur) Jaspers (sport)  
verhuizing museum naar 
Meddosestraat (kunst)  groene stroom (duurzame energie).  Al met al kunnen we met een 
positief gevoel terugkijken op 2012. 
Vanuit de fractie gaf Dirk Willink voor de laatste keer in zijn rol als fractie voorzitter een 
terugblik vanuit de raad op 2012. Uit zijn verhaal bleek maar weer hoe belangrijk het in de 
politiek is om alert te zijn bij belangrijke onderwerpen zoals behoudt SKB voor Winterswijk. 
Daarnaast werd er nog stilgestaan bij het afscheid van Dirk als fractievoorzitter van WB. Alle 
aanwezigen hebben hun waardering uitgesproken over hoe Dirk alle jaren zijn tomeloze inzet 
heeft getoond en respecteren zijn keuze om afscheid te nemen van de actieve politiek. 
Afgelopen donderdag heeft Dirk in de raadsvergadering afscheid genomen. 
We gaan in 2013 weer actief aan de slag met Winterswijks Belang om zo nog nadrukkelijker 
het positieve verschil te maken voor en met alle Winterswijkers! 
 

Kerstactie Winterswijks Belang 23-12-2012  
door Ruth van der Meulen 
 
Het is al weer een echte WB traditie geworden 
: op de kerstmarkt in Winterswijk zijn we met 
zoveel mogelijk leden aanwezig en delen 
kerstkransjes met een wens of motto voor het 

komende jaar uit aan alle winkelende mensen. Dit jaar was de 
spreuk : “WB 2013: geen doem maar een doe scenario!”. 
Daarnaast vroegen we mensen naar hun goede wens voor 
Winterswijk voor 2013. Zoals altijd komen daar weer hele 
bruikbare, herkenbare en soms ook verrassende uitspraken uit 
voort. We zijn de resultaten voor u aan het verwerken en 
delen die zo spoedig mogelijk met u. 
Dat we bij deze actie altijd bijgestaan worden door echte WB-
fans, ziet u op de onderstaande foto….. 
 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
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 jaarwisseling toe en een goed, 

gezond en inspirerend 2013!!! 
   
Graag tot de volgende keer!  
 
Ruth van der Meulen 

 
 


