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Beste leden van Winterswijks Belang en andere belangstellenden,
Met plezier presenteren wij u de eerste WB nieuwsbrief van 2013. Allemaal zijn we weer met
veel enthousiasme en werklust aan het nieuwe jaar begonnen. Ongetwijfeld zal het voor ons
allemaal een uitdagend jaar worden waarin er een groot beroep gedaan gaat worden op
onze flexibiliteit en creativiteit! Wij hopen in dit jaar samen met u weer te werken aan een
beter, mooier en leefbaarder Winterswijk!!!

Terugblik op de raadsvergadering 31-01-2013
door Ruth van der Meulen
Vertrouwd onder leiding van onze herstelde burgemeester, startte WB met het
vragenhalfuurtje waarin de actualiteit voorbij kwam : de “Nationaal
landschapsborden” bij binnenkomst van Winterswijk, de misleidende tweet van
Johan Houwers dat Gaxel niet doorgaat terwijl we daar veel geld in hebben
gestoken hebben ( direct goed ontzenuwd door onze wethouder, zie zijn onderstaande
bericht ) en de bezwaren tegen de WOZ-beschikkingen die aangewakkerd worden door
dubieuze buro’s en adviseurs.
Bij behandeling van het bestemmingsplan De Rikker 4b vroeg WB aandacht voor betere en
vroegtijdige informatie aan de belanghebbenden, waar de andere partijen zich bij aansloten.
Na een kleine discussie werd het bestemmingsplan unaniem goedgekeurd.
Bij het volgende agendapunt gebeurde iets opmerkelijks. Doordat Winterswijk in 2012
kritisch heeft onderzocht of de WMO gelden wel
besteed werden aan de mensen die het echt
nodig hebben ( de zogeheten
“keukentafelgesprekken”), is er een aanzienlijke
besparing gerealiseerd op de WMO uitgaven. De
wethouders deden een collegevoorstel aan de raad om een gedeelte van dit geld terug te
storten in de algemene middelen en een gedeelte te reserveren voor de toekomst. We
worden als gemeente n.l. verantwoordelijk voor alle mogelijke vormen van hulpverlening (
WMO, jeugdhulp, AWBZ hulp, WSW ), waarbij we ook nog eens de opdracht krijgen om meer
met minder geld te doen. Het college wil nu alvast geld reserveren om de overgang naar het
nieuwe stelsel slim en vooral doeltreffend uit te kunnen voeren, ten behoeve van de mensen

die deze hulp nodig hebben. De VVD wilde dat al het bespaarde WMO geld terug gestort
wordt in de algemene middelen en diende daartoe een amendement in. Ze ondervonden
heftige reacties op hun voorstel van alle partijen en behalve zijzelf, stemde er niemand in
met het VVD amendement. Het collegevoorstel werd door alle partijen, behalve de VVD,
gesteund.
Daarna volgde een motie, ingediend door de VVD, waarin het college opgeroepen wordt
optimaal steun te verlenen aan Winterswijkse initiatiefnemers die aan pilots van de provincie
mee willen doen op het gebied van duurzame energie. Een overbodige motie, gezien het feit
dat de gemeente haar faciliterende en ondersteunende rol al speelt, samen met de ROVA, in
ons Duurzaam Energiebedrijf. Het vreemde was dat we op de
tribune Chris van de Bos en de omwonenden in Corle/Miste
zagen zitten, die gezamenlijk het windmolenplan voor
Corle/Miste om zeep hebben geholpen….
Gezien het vreemde maar ook overbodige karakter van de
ingediende motie, ondervond de VVD ook voor deze motie
van geen enkele partij steun.

Vanuit het bestuur door Ronald Wiggers
Gemeenteraadsverkiezingen 2014
Vanuit het bestuur en fractie zijn we inmiddels bezig met de voorbereidingen
op de gemeenteraadsverkiezingen in het voorjaar van 2014. Er is een
campagneteam geformeerd en we hebben de eerste boeiende
bijeenkomsten al achter de rug. Er is inmiddels vruchtbaar gebrainstormd
over hoe we de verkiezingen moeten gaan aanlopen. Omdat we als WB' ers toch wel het
specifieke kenmerk van 'out-of-the-box-denken' hebben, kunt u zich voorstellen dat dit vaak
mooie creatieve ideeën oplevert.
Het campagneteam, bestaande uit Ruth vd Meulen, Jan Ayele, Ingrid Mes en Ronald Wiggers,
is nu bezig om alles in de tijd weg te zetten en zoekt daarbij tevens aansluiting van zo veel
mogelijk leden! De eerstvolgende (supermarkt-)actie staat al gepland voor 7 april a.s. Dus,
wanneer u zich als dorpsgenoot met het Winterswijkse hart op de goede plek, geroepen
voelt om uw steentje bij te dragen, aan welke actie dan ook, dan vernemen wij dit graag van
u! De structuur voor de campagne staat in grote lijnen al op papier. Er is budget gepland en
er zijn diverse acties verzonnen. We zullen ons WB ook dit aankomende jaar weer op
verschillende fronten actief zien. Soms vanuit onze voortdurende en brede interesse in de
Winterswijkse samenleving, soms vanuit campagne-oogpunt. Over de verkiezingsacties en thema’s inhoudelijk, willen we hier in deze nieuwsbrief nog niet al te veel kwijt. Om een zo
groot mogelijk effect te sorteren moet het zo veel als mogelijk een verassing blijven! U zult
een deel van de acties en thema’s van eerdere campagnes herkennen, maar we hebben ons
ook voorgenomen om deze campagne iets dichter bij ons zelf te blijven. Mocht u echter nog
mooie campagne-ideeën en thema’s hebben, horen wij die heel graag van u!

Algemene ledenvergadering voorjaar 2013.
Op woensdag 20 februari 2013 zal de volgende Algemene
Ledenvergadering van Winterswijks Belang worden gehouden. De locatie
en de agenda voor die avond zullen nog nader bekend gesteld worden.
Maar noteert u deze ALV alvast in uw agenda. De verkiezingscampagne
zal die avond ook onderwerp van gesprek zijn. Een mooie gelegenheid
om mee te luisteren / te denken en/of te praten!

Kerngroep Winterswijks Belang.
Bij de opstart van WB in 2006 is een zgn. Kerngroep in onze organisatie opgenomen. De
bedoeling van de Kerngroep is dat deze zo breed mogelijk is
samengesteld met mensen uit alle lagen van de Winterswijkse
bevolking. Het zou de ‘denk-tank’ van WB zijn en zou moeten
bijdragen aan meningsvorming van onze fractie- en collegeleden.
Na evaluatie is gebleken dat het hele proces rond de Kerngroep
aanpassing behoeft. Het grootste manco bleek dat deelnemers aan de
Kerngroep en die geen deel uitmaakten van fractie, commissie of college, een
kennisachterstand voelden t.a.v de leden die wel van de actieve politiek deel uit maakten.
Hoe logisch dat nu ook lijkt, er is toen niet genoeg bij stil gestaan. Omdat de Kerngroep
ontegenzeggelijk een belangrijk onderdeel is van WB, vinden wij dat we het nieuw leven in
moeten blazen. We willen leren van het verleden en blijven profiteren van toch ook de
positieve effecten die de Kerngroep had. Het is daarom de bedoeling dat bij de komende
Kerngroepbijeenkomsten thema’s besproken zullen worden waarbij een ieder een min of
meer gelijk vertrekpunt heeft in kennisniveau. Daarnaast bestaat natuurlijk op die avonden
ook de mogelijkheid om een ieder bij te laten praten over de actuele gemeentelijke issues
die dan onderwerp van gesprek en besluitvorming zijn in het Gemeentehuis.
We hopen u in de komende nieuwsbrieven meer te kunnen vertellen over de ontwikkelingen
rond de gerevitaliseerde Kerngroep (Themagroep). Wel zou ik u nadrukkelijk willen vragen
om u aan te melden voor deze groep. U hoeft tijdens de bijeenkomsten helemaal niets! Als u
de behoefte heeft achterover te leunen en die avond alleen uw oor te luisteren te leggen,
dan kan dit zonder meer! Wilt u een thema aandragen, uw mening actief ventileren of rustig
afwachten wat komen gaat? Alles kan! Dus geef z.s.m. aan dat u deel wilt nemen, want het is
gewoon omwijs leuk om iets voor Winterswijk te kunnen betekenen!!

Facebook.
Voor hen die het nog niet is opgevallen,
Winterswijks Belang heeft nu ook een facebookpagina! Via dit medium hopen wij nog meer
Winterswijkers en Winterswijkse organisaties te
bereiken. We proberen via facebook onze
facebook-vrienden doorlopend op de hoogte te houden van diverse ontwikkelingen in en
rond Winterswijk. Bent u nog geen facebook-vriend van WB? Meldt u aan en beveel ons
tevens bij al uw Winterswijkse contacten aan! We willen zo snel als mogelijk een groot
Winterswijks netwerk bewerkstelligen om zo ons geluid breed te laten horen en ook breed
kennis te nemen van de zaken die u zoal bezighouden.

U ziet, onze roep is onmiskenbaar, er gebeurt zoals altijd heel veel bij WB en we willen heel
graag uw ondersteuning daarbij! Aanmelden kan bij ieder bestuurs- of fractielid!! Kijk voor
de contactgegevens op www.winterswijksbelang.nl

Groet aan de leden door André van Nijkerken
Beste WB’ers,
Onlangs heeft Dirk besloten uit de gemeenteraad te stappen, na
zich zeven jaar als fractievoorzitter te hebben ingezet voor WB en
dus Winterswijk. Dirk blijft lid van WB, maar had de laatste jaren
ook last van het ‘WB-stempel’ dat hij met zich droeg en is daarom blij uit de politieke
schijnwerpers te zijn. Dirk blijft zich vanuit zijn eigen stichting inzetten voor Winterswijk en
merkt nu al dat hij vrijer kan opereren nu niet alles wat hij doet door anderen onmiddellijk
politiek wordt gemaakt. Ik snap zijn beweegredenen, maar we zullen zijn inzet in de fractie
missen.
Ik heb Dirk in december 2005 leren kennen als een enthousiast, bevlogen en vooral
betrokken mens. Toen Mieke hem benaderde voor het lijsttrekkerschap van WB, zei Dirk
onmiddellijk ja. Na het historische en landelijk opzienbarende debuut van WB in maart 2006
werd Dirk onze fractievoorzitter en die rol heeft hij tot en met de laatste seconde met verve
vervuld. Nog steeds komen veruit de meeste ideeën en initiatieven van WB en Dirk was daar
een belangrijke motor in. Ik koester de vele mooie dingen die we samen hebben gedaan en
de vele resultaten die we samen hebben bereikt. De heropening van het strandbad, onze
deelname aan het bloemencorso in dat kader, het geweldige feest dat we in de Driemark
organiseerden rondom de deelname aan het TV-programma Restauratie (waar we net naast
de hoofdprijs van 1 miljoen grepen), het Steengroevetheater, maar ook bijvoorbeeld het
jaarlijkse Paasvuur bij Dirk in de tuin, de supermarktacties en onze collectieve duik in het
zwembad van Dirk na onze eclatante verkiezingsoverwinning in 2006. Het zijn veel te veel
momenten om op te noemen, maar ze droegen allemaal bij aan een dierbare herinnering.
Dirk, ook namens mij heel veel dank voor alles wat je voor WB en Winterswijk hebt gedaan.
Dank voor je fantastische inzet en voor je onvoorwaardelijke toewijding en vriendschap.
Dat het vertrek van Dirk uit de gemeenteraad ook een gat achterlaat, is helder. Gelukkig
hebben Henk Jan en Ruth zich onmiddellijk bereid verklaard om samen in ieder geval tot aan
de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 het fractievoorzitterschap in te vullen. Henk
Jan op het zadel en Ruth achterop. De lege stoel die Dirk in de raadszaal heeft achtergelaten,
is inmiddels (letterlijk en figuurlijk☺
) opgevuld door Dick Oonk. Dick, uiteraard succes maar
vooral veel plezier toegewenst. Tot slot wil ik nog een woord van dank richten aan het
voltallige bestuur van WB dat onder voorzitterschap van Peter Stemerdink het hoofd koel
heeft gehouden in een best roerige periode. Petje af.
Nu samen op naar de verkiezingen van maart 2014. Natuurlijk zal ook ik mijn steentje
bijdragen aan de voorbereidingen op die verkiezingen en heb inmiddels besloten en kenbaar
gemaakt dat ik weer politiek actief wil worden voor WB en Winterswijk. In de loop van dit
jaar gaan we met z’n allen bepalen hoe we de verkiezingen gaan ‘aanvliegen’ en wie daarin
welke rol en positie gaat krijgen, ook op de verkiezingslijst. Ik heb het bestuur van WB
aangegeven in ieder geval bereid te zijn op de lijst te gaan staan en desgevraagd namens
WB in de raad te gaan zitten. Eerst in het komende half jaar nog een paar bestuursfuncties
afbouwen en daarna heb ik mijn handen vrij om weer vol voor WB te gaan. Ik heb er zin in!
Hartelijke groet, André van Nijkerken

Actualiteit door Rik Gommers
U begrijpt dat we de aanlevering van de content voor de nieuwsbrief
onderling afstemmen.. Deze keer voor mij “iets uit de actualiteit”. Dat lijkt
simpel natuurlijk, maar blijkt lastiger als je wat wilt kiezen. Er gebeurt
gelukkig heel veel namelijk!! voldoende voor wel 3 nieuwsbrieven. Het zijn
economisch barre tijden, juist daarom
zoem ik even in op het volgende.
Nu nog wat minder zichtbaar is de ontwikkeling die op
stapel staat bij “de Zon” in de Misterade met o.a. “Cool
Cat”. Het bevestigt Winterswijk als winkelcentrum, nu
ook zij in navolging van o.a. H&M en C&A hier
investeren. Juist in deze tijd is dit soort investeringen
enorm belangrijk. Belangrijk ook om de Duitse bezoekers
te blijven trekken.
Overigens intensiveren we de samenwerking met onze Duitse buren steeds meer. Uit alle
onderzoeken en rapporten blijkt keer op keer dat het essentieel is, om de barrière van de
grens stap voor stap te slechten. Uit een recent onderzoek (De Atlas van
grensoverschrijdende kansen voor de regio Achterhoek-Borken) van onze rijksoverheid, blijkt
bijvoorbeeld dat er alleen al voor Winterswijk meer dan 2000 potentiële banen extra in beeld
komen, wanneer de barrièrewerking is opgeheven. Maar ook voor onze Oosterburen is het
van voordeel natuurlijk!! Daarom steken we samen met Vreden veel energie in de
ontwikkeling van bedrijvigheid. In ons project “Gaxel” gaat het
vooral daarom. Daar zoeken we naar mogelijkheden om nu juist
de voordelen van onze grenspositie te benutten. Zo zijn er
bijvoorbeeld bedrijven die aan beide kanten van de grens actief
zijn en daarmee dus geïnteresseerd in welke kansen dit voor
hen biedt. Woensdag 6 februari a.s. is er een workshop voor
bedrijven in ons gemeentekantoor. Deze organiseren we
uiteraard samen met de gemeente Vreden. Er zijn meer dan 75 aanmeldingen; dat zegt
genoeg denk ik.
Juist in deze moeilijke tijden kijken bedrijven naar de mogelijkheden die de toekomst ons
brengen. Gelukkig maar, want daar moeten we het wel van hebben!

Bijeenkomst ZijAktief 22-01-2013
door Ruth van der Meulen
Door het bestuur van de vrouwenvereniging ZijAktief werden alle actieve
vrouwen uit de gemeenteraad, commissies en griffie gevraagd een
presentatie te houden over hun politieke activiteiten. Dit soort uitnodigingen
zijn altijd een buitenkansje om in gesprek te komen over de politiek en het
reilen en zeilen in Winterswijk en worden door ons dan ook altijd goed bezocht. Winterswijk
heeft een hele goede score als het gaat om het aandeel vrouwen in de gemeenteraad : 38%
van de raadsleden is vrouw, in tegenstelling tot 26,8% landelijk!
Na een inleiding van Wilma Elsinghorst over de politiek in het algemeen en de positie van
vrouwen daarin, kwamen het raadswerk, griffiewerk en commissiewerk aan de orde. Ook

hebben we allemaal iets verteld over onszelf en vooral onze motivatie om actief te zijn in de
politiek. We hopen altijd over te brengen dat we allemaal hele gewone vrouwen zijn met een
baan, een gezin, hobby’s etc. en daarnaast een passie hebben voor en betrokkenheid bij
Winterswijk, de maatschappij en onze medeburgers. Tot slot was er ruimte voor vragen en
discussie en daar werd enthousiast gebruik van gemaakt. Wij waren blij dat we uitgenodigd
waren en kregen later ook terug dat de vrouwen van ZijAktief het interessant gevonden
hadden.

Winterswijks Belang in perspectief door Jan Oonk
In deze nieuwsbrief wil ik een stukje schrijven over wat WB in het algemeen de
afgelopen 6jaar zoal mee bezig is geweest en gerealiseerd heeft. Het begin van
WB in de gemeenteraad was niet gemakkelijk we werden door alle partijen
argwanend in de gaten gehouden als we ook maar iets deden of zeiden wat
niet in de toen geldende norm paste zette men de
haren al weer rechtop, daarentegen als de gesettelde
politiek wat zei en wij hadden commentaar dan werd
ons gezegd dat is politiek. Ook werd vaak geprobeerd
om WB onderuit te halen André v Nijkerken weet dat
nog heel goed. Gelukkig heeft men toch ingezien dat
WB geen stelletje ongedresseerde honden waren en
ging de samenwerking beter. Ik wil het niet meer
hebben over het gemeentekantoor WB heeft laten zien
met de nieuwe school dat je ook iets kunt bouwen
zonder ver over de aangenomen prijsafspraken te gaan daar mag onze wethouder met recht
trots op zijn. Gelukkig heeft WB ook de megaschool in Winterswijk oost tegen kunnen
houden is in ieder geval veel geld mee bespaard. Wat WB ook een groot aandeel in heeft is
de verfraaiing van Peperbus en dan bedoel ik de villa van Abbink maar ook het
parkeerterrein waar het lelijke gebouw van de voormalige Nissan garage stond. Wat mij
persoonlijk ook aanspreekt zijn de rondleidingen in het kader van het BOS project. Als er
leden zijn die dit nog niet kennen zou ik zeggen meld u aan om met een groep een
rondleiding te doen dit is zeer interessant. De Meddosestraat krijgt ook een mooier aanzien
het heeft heel wat duwwerk gekost Henk Jan werd ook wel eens verweten dat hij er belang
bij had maar het is in het belang van Winterswijk dat de straat mooier word kijk maar naar de
Wooldstraat toen de rotte kies (ELKA) weg was kwamen er gelijk een paar grotere
winkelketens op af. De Misterade is eenzelfde voorbeeld al is het jammer dat het Spekende
nog niet helemaal volzit maar net de vele parkeergelegenheden bij het Komrij college (de
trots van de wethouder maar ook de ambtenaar die de leiding had) komt dit hopelijk ook
nog. Hopelijk trekt de economie weer wat aan met de komst van ons nieuw vorstenpaar
Willem Alexander en Maxima zodat de rest van de spoorzone ook opgeknapt gaat worden. In
de buurtschappen zijn de verenigingsgebouwen opgeknapt waar veel subsidie geld voor
binnengehaald is. Nu wil ik afsluiten met de nieuwe grote opsteker het Mondriaanhuis dat
onlangs €460.000 subsidie van de provincie binnen gehaald heeft dit is ook tot stand
gekomen door WB met name Dirk Willink heeft daar veel werk inzitten. Het fietspad langs de
Wooldseweg is bijna klaar al is dit niet een specifiek WB punt toch hebben we er wel een
aandeel in.
Tot een volgende brief!

Verslag van de kerstmarkt
Op zondag 23 december hebben we met een flinke groep WB-ers het winkelend publiek
gevraagd naar hun goede nieuwjaarswensen voor Winterswijk. In totaal hebben we 135
mensen gesproken, die vrijwel allemaal een positieve wens konden verzinnen. Ik geef u
hierbij de hoofdlijnen:









Parkeren moet gratis blijven, zorgen voor goede
bewegwijzering, wellicht parkeervergunningen
voor bewoners van het centrum, park+ride met
pendelbus, meer parkeerplaatsen
Veel aandacht voor het winkelgebied ( opfleuren ),
stimuleren dat ( landelijke ) winkels zich hier vestigen, een aantrekkelijke gemeente
blijven voor Duitse gasten, meer koopzondagen, 1 goede kerstmarkt, zwerfvuil in het
winkelgebied opruimen
Er zijn heel veel goede voorzieningen in Winterswijk, meer doen voor de jeugd,
minder validen moeten mee kunnen blijven doen, meer wij-gevoel, vrede op aarde,
minder zeuren en klagen, meer doen met minder geld, scholen in het buitengebied
moeten blijven bestaan, frisse kijk op Winterswijk
Hogere boetes op hondenpoep, hondenbelasting weer invoeren en meer controle op
opruimen hondenpoep
Winterswijk bereikbaar houden met trein en auto

Uiteraard gaan we de uitkomsten weer gebruiken voor de aanloop naar de verkiezingen van
2014 met aanvulling van de supermarkt acties en andere straatacties die we gaan houden.

Commissiepresentatie WABO door Henk de Roos
Op 10 januari heb ik de presentatieavond in de raadszaal bezocht. Op de
agenda stond de presentatie van het WABO beleidsplan van de gemeente
Winterswijk. Wabo staat voor Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht.
Voorheen ook wel Bouw- en Woningtoezicht
De taken welke in het plan beschreven worden, zijn vergunningverlening,
toezicht en handhaving voor bouwwerken, openbare werken, reclame uitingen,vellen van
houtopstand, exploitatie milieu-inrichting.
Dus controle en begeleiding vanaf het begin tot einde van het werk. Alle onderdelen kunnen
kwalitatief verschillend
worden uitgevoerd. Een aanvraag
voor bv een tuinhuisje
zal minder inzet vergen van de
gemeentelijke
organisatie dan bv de bouw van
een flatgebouw in het
centrum van Winterswijk. Er werd
dan ook duidelijk uit de
doeken gedaan welke niveaus
gehanteerd kunnen
worden.
Voor de vergunningverlening kan dat marginaal, beperkt, representatief of integraal zijn.
Bij toezicht kennen we de controlefrequentie, controlemomenten en diepgang.
Bij handhaving hebben we te maken met prioritering van overtredingen en stappenplan
sanctiestrategie. Duidelijk werd ook het kwantitatieve plaatje. Hoeveel fte’s hebben we nodig

om het beleid goed uit te voeren. Overall, maar met name bij toezicht blijkt dat we gewoon
te weinig capaciteit hebben. Dit heeft dan weer tot gevolg dat er keuzes gemaakt moeten
worden mbt de kwaliteit van toezicht.
Al met al een zeer duidelijke presentatie,die ons zeker nog het nodige denkwerk zal
opleveren om de bestaande capaciteitsproblemen op te lossen. De volledige presentatie is te
vinden op de site van de gemeente Winterswijk.

Belangrijke data :





Op zaterdag 16 maart a.s. doen we weer mee met de actie van Het Oranjefonds : NLdoet! Schrijft u de datum alvast in uw agenda? Ieder jaar is het weer een dag waarop
het nuttige met het aangename verenigd wordt! We laten u zo spoedig mogelijk
weten waar we die dag aan de slag gaan. Als u zich alvast op wilt geven kan dat bij
ruth.vdmeulen@chello.nl of op 06-13696479.
Op 20 februari organiseren we weer onze voorjaars Algemene ledenvergadering. Een
aparte uitnodiging met agenda en locatie volgt.
Op zondag 24 februari willen we weer gezellig met elkaar koffiedrinken in de
Strandlodge. Op deze bijenkomsten is er altijd volop gelegenheid om met elkaar van
gedachten te wisselen over Winterswijk en wat we belangrijk vinden om te gaan
doen. Uw inbreng wordt daarbij heel erg op prijs gesteld!!!

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!

