
 

 

 

Persbericht Winterswijks Belang 
 

 

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.  

 

De fractie heeft inmiddels uit haar midden Henk Jan Tannemaat gekozen om straks de positie van 

fractievoorzitter in te vullen. Henk Jan maakt inmiddels al 7 jaar deel uit van de fractie en is de 

laatste jaren al vaker als fractievoorzitter van Winterswijks Belang opgetreden. Wij hebben alle 

vertrouwen in Henk Jan en feliciteren hem met het fractievoorzitterschap. Op korte termijn zal ook 

een extra fractielid worden toegevoegd aan onze fractie. De Kieswet schrijft een procedure voor die 

door de gemeente wordt geïnitieerd, wij volgen daarin de gemeente maar melden u alvast dat wij 

kandidaten hebben die bereid zijn in de fractie te gaan plaatsnemen. 

 

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 zal op zijn eigen betrouwbare en originele wijze 

invulling blijven geven en blijven opkomen voor het belang van de Winterswijker!  

 

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 

 


