
          Winterswijk, 

          25 november 2012 

 

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 


