
 
 

Nieuwsbrief  
Winterswijks Belang      maart 2013 
 
Beste leden van Winterswijks Belang en andere belangstellenden, graag vraag ik u hierbij 
weer om uw aandacht voor het Winterswijks Belang nieuws van de afgelopen maand. 
 
 

Terugblik op de raadsvergadering 28-03-2013 
door Henk Jan Tannemaat 
 
Tijdens de laatste raadsvergadering is nogmaals gesproken over de manier 
waarop  wij als raad tegen de bewoning aankijken van recreatie bungalows. 
In het coalitie akkoord hebben we daarover het nodige afgesproken en dat 

moet dan ook worden vastgelegd in regels en omgezet  in beleid. Voor sommigen een reden 
om nog een keer in te spreken. Vervelend voor sommige insprekers is dat de raad echt 
vasthoudt aan haar plannen, maar ook enigszins naïef. Het was al erg lang bekend dat wonen 
in een recreatiewoning niet mag. Het feit dat er niet altijd direct gehandhaafd is in het 
verleden, doet daar geen afbreuk aan.  Als je tien keer door het rode licht rijdt zonder 
bekeurd te worden kun je daar alsnog geen rechten aan ontlenen! De elfde keer wordt je 
toch bekeurd als je pech hebt. Winterswijks Belang gaat ervan uit dat er nu voor iedereen 
duidelijkheid is. Naast de VVD en CDA gingen ook PW en de SP en de PvdA mee zodat de 
gehele raad dit beleid ondersteunt!  Een ander belangrijk agendapunt  was het feit dat de 
gehele raad zich uitsprak tegen het advies van de onderwijsraad, om lagere scholen te sluiten 
als het leerlingenaantal onder de 100 komt. Winterswijk telt relatief veel kleine scholen en 
zou hierdoor hard worden getroffen. De raad is bovendien van mening dat in de discussie 
over het bestaansrecht van basisscholen ook andere 
criteria meegewogen moeten worden dan alleen het 
aantal leerlingen. De motie inzake kleine basisscholen is 
unaniem door de raad aangenomen. Ook hier was 
Winterswijks Belang blij met het feit dat er gezamenlijk 
werd besloten. Dat maakt de kracht van een besluit 
sterker en meer mensen zullen zich er in herkennen. Nu 
nog kijken of ze in Den Haag ook begrijpen dat de 
Randstad-norm niet automatisch voor de achterhoek 
geldt! 



 
 
Vanuit het bestuur door Edwin te Winkel 
 
Financiële update 
Onlangs hebben we de voorjaars ALV gehad. Daar is onder meer een besluit 
genomen om in het vervolg te werken met een boekjaar dat gelijk is aan een 
kalenderjaar. 

Tot nog toe werkten we met een boekjaar dat liep van november tot november. Dit 
betekende dus dat we meestal in november of december in de ALV het financiële jaarverslag 
vaststelden.  
Nu is dat dus veranderd. In de voorgaande ALV’s is dit al 
een aantal keer besproken. In dit voorjaar hebben we dus 
de maand december 2011 plus het gehele jaar 2012 
behandeld en besproken en vervolgens vastgesteld. 
Vanaf heden werken we dus met een boekjaar dat gelijk 
is aan een kalender jaar. Hierdoor wordt in het vervolg 
dus ook in de voorjaars ALV de jaarrekening voorgelegd 
ter goedkeuring en niet meer, zoals u gewend was, in de 
najaars ALV. 
Verder hebben we een voorstel laten zien aangaande de begroting van enig jaar. Het 
voorstel is om een meerjarige begroting op te stellen met daarin voor de meest gangbare en 
terugkerende uitgaven en inkomsten een vaststelling van het bedrag voor langere tijd. 
Hierdoor kunnen we voor een langere tijd inschatten wat er financieel gaat gebeuren en hoe 
dit e dan uitziet voor het uitgaven en inkomsten patroon. Hieruit komt dan ook een 
inschatting voor grotere uitgaven zoals deze voorkomen in verkiezingstijd. Hiermee hoopt 
het bestuur een financieel kader neer te zetten dat onafhankelijk van bestuur en/of 
penningmeester een leidraad biedt voor de toekomst.  

 
Uit het financieel jaarverslag bleek dat we, door goed op de 
uitgaven te letten en alles zo zuinig aan mogelijk te doen , in 
staat waren om in december 2012 het laatste deel van de 
obligaties af te lossen. We hebben zelfs als een reserve op 
kunnen bouwen voor de komende verkiezingen en eventueel 
andere noodzakelijke grotere uitgaven. 
 
Tot zover een korte reflectie van de belangrijkste zaken uit de 
voorjaars ALV. 
 

 

 
 
 
 



Actualiteit door Rik Gommers 
 
Maart roert zijn staart.. Een oud gezegde en dit jaar weer 100 % waar.. Ook in 
de raadsvergadering weer roering. Dat is altijd zo trouwens als het om de 
verblijfsrecreatieterreinen in Winterswijk gaat. Nu stonden de nieuwe 
bestemmingsplannen voor deze terreinen op de agenda. De meeste aandacht 
werd echter opgeëist door de verschillen van inzicht over hoe om te gaan 

met de permanente bewoning van vakantiewoningen. De raad is niet ongevoelig voor die 
discussie, vooral wanneer ze allerlei onterechte verwijten naar hun hoofd geslingerd krijgen 
door sommige insprekers. Zo werd hen verweten erg veel geld voor de controle op 
permanente bewoning uit geven. Van enige zelfreflectie was bij de deze insprekers geen 
sprake. Dat degene die daar willens en wetens permanent woont, terwijl echt al jaren en jaren 
bekend is dat dat niet mag, zelf de noodzaak tot controleren veroorzaakt gaat men 
gemakshalve aan voorbij.  
Men wil simpelweg niet accepteren dat deze terreinen 
alleen voor recreatie bedoeld zijn. Recreatie is voor 
Winterswijk een belangrijke economische pijler en daarom 
hechten we zo aan het recreatief gebruik. Daarom dus 
wordt veel geld uitgegeven voor de controle daarop. Je 
kunt toch ook niet blijven doorgaan met het uitbreiden 
van de terreinen met nieuwe vakantiewoningen om 
vervolgens weer met lede ogen aan te zien dat ze 
permanent bewoond gaan worden?!?  
Mede hierom zijn de uitbreidingsmogelijkheden voor de terreinen behoorlijk ingeperkt. Wel 
bleek kort voor de vergadering dat er een weeffout in die inperking zat. Verontrust nam een 
eigenaar van een kavel midden op een van de terreinen contact met ons op. Door de strikte 
omschrijving van de inperking zou hij de bouwmogelijkheid op zijn kavel verliezen. Binnen 2 
dagen hebben onze ambtenaren een voorstel uitgewerkt om dit te kunnen repareren.  's 
Ochtends voor de raadsvergadering is de lijn van het voorstel met het college besproken en 
's avonds nam de raad het voorstel unaniem over.  Ook heeft de raad ingestemd met de 
mogelijkheden tot kwaliteitsverbetering van de woningen; sterker nog; ze vonden dat die 
moesten gelden voor alle woningen en niet alleen degene die bedrijfsmatig geëxploiteerd 
worden. Daarnaast werd afgesproken dat, samen met de verenigingen van eigenaren van de 

vakantiewoningen, gekeken gaat worden hoe de 
exploitatie van de terreinen verbeterd kan worden.  
Al met al een dynamische afsluiting van een proces van 
jaren. Ondanks de soms botte kritiek oog blijven 
houden voor rechtvaardigheid van besluitvorming en 
blijven streven naar kwaliteitsverbetering. Als dat dan 
lukt is het alle moeite meer dan waard geweest! 
 
 

 
 
 



NL Doet!  16-03-2013 
door Ruth van der 
Meulen  
 
Ieder jaar doet Winterswijks Belang 
weer mee met de jaarlijkse 

vrijwilligersdag, georganiseerd door het 
Oranjefonds : NL Doet. En ieder jaar is dat weer 
een hele leuke en leerzame dag. We kiezen van te 
voren een project uit, melden ons aan en gaan 
meestal met ongeveer 10 WB leden aan de slag. 
Het doel van deze dag is om mensen kennis te laten maken met het plezier, nut en de 
noodzaak van vrijwilligerswerk. Dit jaar hebben wij ons ingezet op de zorgboerderij 
Mentinkberg in Corle en op de kleinschalige woonvoorziening voor psycho-geriatrische 
bewoners in Meddo. Beide instelling vallen onder de Stichting Marga Klompé. We hebben 
geschoffeld, geveegd, plantenbakken gevuld, geschilderd, gespit, en ondertussen gepraat 
over de zorg voor ouderen, gehandicapten en andere 
mensen die zorg nodig hebben. En niet te vergeten : we 
hebben gelachen, zijn verwend met een lekkere lunch en 
waren ook nog eens een hele dag buiten in de frisse lucht. 
Dit soort dagen wijst ons er weer eens op dat onze 
maatschappij eenvoudig niet kan zonder vrijwilligers! 
Maar bovendien geeft het doen van vrijwilligerswerk je 
een goed gevoel : je bent betrokken bij de maatschappij 
en je medemens en dat geeft een gevoel van 
verbondenheid waar je blij van kunt worden. 
WB doet zeker weer mee volgend jaar! 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Belangrijke data : 
 

 Op zondag 28 april 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!!! 

 Niet op 13 april a.s. zoals in onze vorige nieuwsbrief stond maar op 26 mei a.s. gaan 
we weer de straat op om mensen te spreken Het is dan koopzondag en op die dag 



willen we graag een aantal stellingen over Winterswijk aan het winkelend publiek 
voorleggen. 
Wilt u ook een uurtje meedoen? Noteert u deze datum alvast in uw agenda? Wij 
komen er later op terug met alle details. 

 

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! 

 


