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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 25-04-2013
door Henk Jan Tannemaat
Een van de agendapunten van de raadsvergadering van 25 april was de
instemming met de visie en vervolgaanpak van het Euregionale
bedrijventerrein Gaxel. Winterswijks Belang heeft aan de wieg gestaan van
dit duurzame en innovatieve plan. Het mooie ervan is dat er op verschillende gebieden zaken
bij elkaar komen. Zo is er allereerst de samenwerking met Duitsland. Er zijn in Nederland
maar een paar van dit soort projecten aan de grens, waar er wordt samengewerkt met onze
oosterburen. Twee weten vaak meer dan één! De combinatie van de Vredense productieindustrie samen met Winterswijkse innovatieve kleinschalige industrie is een gouden
combinatie. Daarnaast is het de bedoeling dat hier op dit park gebruik wordt gemaakt van
duurzame energie. Wist u dat Vreden 48% van de complete energiebehoefte uit windenergie
haalt? Verder is het ook een goede banenmotor. We moeten ervoor zorgen dat het veel
eenvoudiger wordt om over de grens te werken. In groter euregionaal verband is hier ook
veel aandacht voor. Al met al gelooft
Winterswijks Belang absoluut in dit
samenwerkingsverband. En gelukkig
staan we hierin niet (meer) alleen! De
gehele Winterswijkse raad, evenals
de raad in Vreden omarmt het plan! En uit interviews met Winterswijkers en oosterburen
blijkt ook dat U er achter staat! Een typisch voorbeeld van de manier waarop WB zaken
initieert en na lang lobbyen en praten en kneden de andere partijen kon overtuigen van het
nut om hier iets nieuws te proberen. Duurzaamheid, samenwerking en werkgelegenheid
gaan hier hand in hand.
Ook is het nog het vermelden waard dat Ruth van der Meulen en Erwin te Selle zijn
toegetreden namens WB tot de raadswerkgroep (eu)regiozaken. Nadat op suggestie van WB
de werkgroep haar activiteiten had uitgebreid heeft WB besloten hierin zitting te nemen.
Tot zover maar weer!

Werkgroep (Eu)regiozaken 24 april 2013
door Erwin te Selle
Sinds eind vorig jaar nemen Ruth en ik deel aan de (toen nog) werkgroep
regiozaken.
Aanvankelijk heeft WB aangegeven niet het nut en de noodzaak van deze werkgroep in te
zien en niet wenste deel te nemen, maar zoals dat kan gaan in de politiek, zijn we op dat
besluit teruggekomen. De eerste 2 vergaderingen van de
werkgroep waaraan ik heb deelgenomen voorspelden in dat
opzicht niet veel goeds, maar wellicht moest de kersverse
werkgroep ook nog zijn draai vinden.
Intussen hebben de fractievoorzitters en meerdere raadsleden
samen met de commissievoorzitters en de Burgemeester het
functioneren van alle verschillende vergadervormen binnen
de raad geëvalueerd. En daaruit kwam naar voren dat o.a. de
werkgroep Duitsland en de werkgroep Regiozaken veel
raakvlakken hadden. Praktisch als de Winterswijkse raad is, is
er toen voor gekozen alle onderwerpen waarbij er sprake is
van (persoonlijk) contact met Duitsland onder te brengen in de werkgroep Duitsland en alle
andere (beleidsmatige) onderwerpen betreffende Duitsland ook onder te brengen in de
werkgroep Regiozaken. Aangezien de vlag de lading niet meer dekte is de naam van de
werkgroep gewijzigd in (Eu)regiozaken.
De eerste vergadering van deze werkgroep (waarvan Ruth en ik officieel nog geen deel
uitmaakten) was op woensdag 24 april. Er stond eigenlijk maar 1 belangrijk punt op de
agenda en dat betrof het punt; hoe verder te gaan met de intergemeentelijke samenwerking.
In een zeer ontspannen sfeer ontspon zich over dit onderwerp tussen de aanwezig
raadsleden een boeiende en nuttige discussie.
Er komen een aantal grote uitdagingen op onze gemeente en alle andere Achterhoekse
gemeenten af, o.a.:
- De decentralisaties in het sociale domein vragen om een verregaande samenwerking
tussen gemeenten.
- De krimp en vergrijzing van de Achterhoekse bevolking.
- Nog meer van rijkswege opgelegde bezuinigingen.
- De beoogde opschaling van het kabinet naar gemeenten met minimaal 100.000
inwoners.
Nu heeft Winterswijk al vroegtijdig ingezien dat (verregaande) samenwerking met de onze
buurgemeenten noodzakelijk is om al deze uitdagingen het hoofd te bieden. Daartoe was
een overleg opgestart met Berkelland en Oost Gelre, met als einddoel te komen tot een
ambtelijke fusie. In juli vorig jaar haakte echter Berkelland al af en eind oktober toen deze
samenwerking steeds concreter vormen begon aan te nemen haakte ook de raad van Oost
Gelre af. Elders in de Achterhoek zijn intussen de aanvankelijk zeer goed verlopen fusie
besprekingen tussen Doetinchem en Oude IJsselstreek in de koelkast gezet, zoals dat zo fraai
heet. Het lijkt er op dat meerdere gemeentes wel roepen dat ze voor samenwerking zijn,
maar als puntje bij paaltje komt geven ze niet thuis.
En dat terwijl de taken die nu en in de toekomst op ons afkomen niet alleen opgepakt
kunnen worden!

Om een voorbeeld te geven. De decentralisatie van de jeugdzorg van provinciaal naar
gemeentelijk niveau vraagt om krachtig nieuw beleid en veel kennis van zaken om alle
huidige professionele organisaties die zich nu bezighouden met jeugdzorg het hoofd te
bieden. Als Winterswijk alleen zijn wij dan een paar maten te klein en alleen door bundeling
van ambtelijke capaciteit van meerdere gemeentes kunnen de beoogde vernieuwingen en
doelstellingen van het kabinet gerealiseerd worden. Je ziet nu al dat veel van de jeugdzorg
gerelateerde organisaties proberen hun eigen koninkrijkjes in stand te houden en er naar
streven zo min mogelijk te wijzigen.
Uiteindelijk kwam zo in de werkgroep de vraag naar voren hoe de raad het beste het college
kon ondersteunen in deze zoektocht naar
samenwerkingspartners in de Achterhoek. Diezelfde
vraag was ook al opgekomen in de Doetinchemse raad
en daar is eind februari een amendement aangenomen
die het college opdracht geeft onderzoek te doen naar
de meest logische samenwerkingsverbanden tussen
gemeenten binnen de Regio Achterhoek. De werkgroep
was het toen er al snel over eens dat de Winterswijkse
raad een motie van dezelfde strekking moest
aannemen. Aangezien de raadsvergadering al donderdag de 25e was heeft de werkgroep
terplekke en eensgezind de tekst voor de motie opgesteld. Deze motie verzoekt het college
het Doetinchemse initiatief te ondersteunen en zelfde stappen naar de meest logische
samenwerkingsverbanden tussen gemeenten binnen de Regio Achterhoek te ondernemen.
Deze motie werd door alle partijen op de raadsvergadering ingediend en werd dan ook
unaniem aangenomen door de raad. In diezelfde raadsvergadering werden trouwens Ruth en
ik ook unaniem gekozen tot nieuwe leden van de werkgroep (Eu)regiozaken.

Bijeenkomst Woonvisie 24-04-2013
door Dick Oonk
24 April was ik bij de presentatie van de Woonvisie
Achterhoek in de Radstake.
Hierbij waren niet alleen veel raadsleden uit alle 7
gemeenten aanwezig, maar ook alle wethouders ruimtelijke ordening
( voor Winterswijk onze Wethouder Rik Gommers ) , gedeputeerden
van de provincie, directies van de Woonplaats en Domein en
ambtenaren ruimtelijke ordening.
De basis van de discussie was krimp en woonvisie. Feit is dat de demografische
ontwikkeling, de crisis in het algemeen en de bankcrisis voor de Achterhoek grotere
gevolgen hebben dan in eerste instantie gedacht werd bij het tot stand komen van de
woonvisie.
Het aantal te bouwen huizen was al sterk naar beneden bijgesteld en nu blijkt dat de
voorspelde teruggang van het aantal inwoners in negatieve zin ons inhaalt en het verstandig
zou zijn dit contigent naar beneden bij te stellen. Een stelling is dus dat we nog minder
huizen moeten bouwen en voor kwaliteit in plaats van kwantiteit moeten gaan. Ook
leegstaande gebouwen van bestemming veranderen zoal bijvoorbeeld een leegstaande

school tot woning(en) ombouwen, leegkomende rijksgebouwen om te vormen tot
appartementen enz.
Conclusie is dat we te maken hebben met een nieuwe werkelijkheid van economische crisis,
banken die anders omgaan met financieringsaanvragen door bedrijven of hypotheek
aanvragen door particulieren. Een centrale overheid die bezuinigt en meer bij gemeenten
neerlegt zonder de middelen om dit goed uit te voeren.
Maar ook kon je als je goed tussen de regels door luisterde de conclusies trekken dat je
genoeg nieuwe werkplekken moet creëren om jeugd te trekken/behouden en de bestaande
industrie, detailhandel, dienstverlening (ziekenhuis), toeristen industrie moet koesteren en
faciliteren.
Wij als gemeente moeten onze voorzieningen op peil houden zodat Winterswijk als
gemeente om in te wonen en werken er uitspringt.
Gelukkig hebben wij als WB veel creativiteit in huis
waardoor we veel voor Winterswijk hebben kunnen
behouden en veranderen. Dat dit geen eenvoudige
processen zijn weten we, maar ook voor de komende
jaren zal hierop een beroep gedaan moeten worden
willen we in Winterswijk de voorzieningen op peil
houden.

Actualiteit door Rik Gommers
Als ik dit stukje schrijf is het 4 mei..
Dodenherdenking.. Moment van verdriet.
Moment van bezinning. Eren van de
slachtoffers. Hoe kon het ooit zover
komen? Waakzaamheid, hoe te voorkomen? De lessen
van onze ouders en grootouders. Uit alle discussie over
hoe te herdenken blijkt dat de één grijs denkt en de ander zwart/wit. Los van wat een ieder er
van vindt en of de dodenherdenking het podium moet zijn voor deze discussie, is deze naar
mijn mening veel te beperkt in deze tijd van globalisering en (helaas ook) verharding. Het
verleden leert ons tenslotte belangrijke lessen. Als u wilt weten wat ik precies bedoel, dan
lees maar eens over een toespraak van Hitler die zo zijn eigen ideeën had over globalisering :
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Obersalzberg_Speech. Daar gebruikte hij het argument dat
veel mensen zich een genocide niet herinnerden als rechtvaardiging om de volgende
genocide te begaan. Waakzaamheid. hoe te voorkomen. Volgens mij is dat echt het
allerbelangrijkste. Vergeten mag dus alleen al daarom sowieso nooit. Verder denk ik dat het
feit dat mensen (of hun nabestaanden) zich vergeten, genegeerd of afgesloten voelen een
belangrijke, zo niet de belangrijkste, voedingsbodem voor extremistisch gedrag is. Maar 1
keer per jaar herdenken volstaat niet. Ook niet alleen maar reactief met veel geweld de vrede
/ rust herstellen als het fout gaat. We moeten ook echt zelf zorgen dat het goed gaat. Dat
begint klein en bij jezelf en geldt voor iedereen en dus ook voor ons als gemeente.

Presentatie Zorg in en om de School 18-04-2013
door Ruth van der Meulen
Op 18 april werden de gemeenteraadsleden van
Aalten, Oost-Gelre en Winterswijk, bijgepraat door
mensen uit het onderwijsveld en de gemeente over
de kernvraag : “hoe kunnen wij anticiperen op de veranderende
wettelijke taken en verminderde financiering rondom Passend
onderwijs en de transitie in de jeugdzorg, zodat de kwaliteit van de
zorgstructuur in onze regio kan worden geborgd?”
De visie die hierbij is gekozen werd als volgt geformuleerd :
Kinderen en jongeren die opgroeien in de Oost-Achterhoek
worden zoveel en zo lang als mogelijk in hun meest vertrouwde omgeving ondersteund : in
het gezin, op school, tussen leeftijdsgenoten. In deze setting werken professionals vanuit
optimisme en vertrouwen in de ontwikkelingskracht van jeugdigen. Hierbij wordt het gezin
als uitgangspunt genomen, hulp wordt zo snel en nabij als mogelijk geleverd door
professionals die daartoe voldoende handelingsruimte krijgen. De ondersteuning is
doeltreffend en samenhangend. De eerste hulp wordt gegeven door een zogeheten
ondersteuningsteam, dat bestaat uit generalisten vanuit de jeugdhulp en het onderwijs, die
kijken wat er nodig is en de hulp zo nodig organiseren op de bovenstaande wijze. Denk
daarbij aan integrale, vooral preventie hulpverlening in een vroeg
stadium, waardoor dure, specialistische en ingewikkelde hulp in een
later stadium minder nodig is.
Hierdoor zouden we er in moeten slagen meer te doen met minder
geld. De eerste ondersteuningsteams gaan binnenkort van start in
onze regio. Landelijk worden we goed in de peiling gehouden
omdat wij behoorlijk voorop lopen in dit proces.

Vanuit het bestuur
door Peter Stemerdink
Vandaag was het een heerlijk warme dag, de lente is met zijn temperatuur nu
ook echt op stoom gekomen. Het is voor velen mei vakantie, wellicht tijd om
lekker te genieten van een paar vrije dagen. De Winterswijkse
toeristenindustrie zal zeker zijn graantje meepikken van het mooie weer. Ik zie tenminste veel
fietsers langs ons huis komen. Leuk is dat ik dan vaak hoor, “goh wat is het hier mooi hé!”,
toeristen die genieten van ons mooie landschap. Goede Winterswijk promotie!
De afgelopen weken waren, afgezien van het mooie
weer, inspirerende weken. Er zijn 2 avonden door WB
georganiseerd met WB-ers en Winterswijkers met wie
we op een vrije en informatieve manier hebben
gesproken wat zij belangrijk vinden voor Winterswijk
de aankomende jaren. Met Winterswijkers samen
zitten en praten over wat belangrijk is, welke
uitdagingen en kansen er zijn. Iedere keer blijkt wel

dat er goede en creatieve manieren zijn waar we met z’n allen wat mee kunnen.
Op 3 april waren zeker 20 WB-ers aanwezig in de Raadzaal van het Gemeentehuis om met
ons over onderwerpen te praten die de komende jaren van belang zijn of worden voor
Winterswijk. De fractie had een aantal onderwerpen vastgesteld waarvan zij vinden waar we
als WB “wat mee moeten”. Die onderwerpen werden kort centraal besproken en daarna in
kleine groepjes verder uitgewerkt. Er heerste een creatieve en energieke sfeer die avond.
Iedereen keek positief terug op een leuke avond vol met goede ideeën. Voor mensen die het
leuk vinden, een aantal foto’s zijn te zien op onze Facebook pagina klik hier
Ongeveer 2 weken later zaten we met een gezelschap
van 15-tal Winterswijkers, leden en niet leden, samen
om van deze groep eens te horen hoe zij aankijken
tegen Winterswijk nu en in de toekomst, maar ook
tegen WB. Ook hier weer een open gesprek met veel
energie, ideeën, gelach en kritische noten.
U weet dat het voor WB altijd van belang is dat we
opkomen voor het Winterswijkse belang, uw belang.
Wij doen er vanuit onze kant, actieve leden, fractie, commissie, bestuur zoveel mogelijk aan
om te peilen wat u belangrijk vind, de 2 avonden waarover ik net schreef zijn daar een
voorbeeld van. Wij hechten er waarde aan dat niet alleen de 2 maanden voor de verkiezingen
te doen maar doorlopend en doorlopend met de thema’s bezig te blijven.
Geniet van een paar heerlijke dagen, wij horen graag van u, op welke manier dan ook!

Belangrijke data :


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!

