
 
 

Nieuwsbrief  
Winterswijks Belang      juni 2013 
 
Beste leden van Winterswijks Belang en andere belangstellenden, graag vraag ik uw aandacht 
voor het Winterswijks Belang nieuws van de afgelopen maand. Het is dit keer de langste 
nieuwsbrief geworden van het jaar. U ziet : met WB wordt het nooit saai! 
 
 

Terugblik op de raadsvergadering 04-07-2013 
door Henk Jan Tannemaat 
 
De laatste raadsvergadering voor de zomervakantie stond dit keer bijna geheel 
in het teken van  een lange discussie met een VVD die zich opstelde op een 

zeer onconstructieve manier. Onbegrijpelijk dat een partij, die het zogenaamd goed voor 
heeft met ondernemers en bouwend Winterswijk, op geen enkele wijze wil investeren in 
plannen die deze sector voorthelpen of burgers meer kansen geven. Zo heeft de gemeente 
eindelijk via de ROVA een grote actie op touw gezet om 
inwoners van Winterswijk via de gemeente te laten deelnemen 
aan het collectief inkopen van zonnepanelen. En Winterswijkse 
installateurs kunnen inschrijven en ze installeren. Zo slaan we 
een paar vliegen in één klap:  we helpen de installateurs in zeer 
moeilijke tijden aan werk, we voldoen als gemeente aan onze 
eigen duurzaamheids afspraken (gemaakt met o.a. de VVD) en we kunnen onze inwoners 
goede panelen aanbieden in een branche waarin zeer veel kwalitatieve rotzooi te koop is!  
Een aantal installateurs grepen deze kans terecht met beide handen aan. De VVD vindt het 
echter onjuist dat de panelen via de ROVA komen en dat ondernemers hier geen winst op 
kunnen maken… En dat dit idee vanuit de markt zelf had moeten komen…..  Tja, we wachten 
al 8 jaar, maar er is geen installatiebedrijf begonnen om samen met collega’s Winterswijk vol 
te leggen met zonnepanelen! En dus vond de VVD het nodig om dit idee niet te steunen. 
Liberaal als ze zijn hebben ze geen enkele visie op deze crisis en blijven ze vasthouden aan 
oude waarden zonder op te schakelen en innovatieve en slimme ideeën te ondersteunen. 
Ideeën waar we het in Winterswijk van moeten hebben momenteel! Gelukkig kunt u rekenen 
op Winterswijks Belang, nu en in de toekomst! 

 



“Krimp biedt kansen” avond 
Buurtschappenvisie Buitengebied 
over  krimp 03-06-2013  
door Ruth van der Meulen 
 

De  gezamenlijke  belangengroeperingen van de 8 
Winterswijks buurtschappen organiseerden op 3 juni een 
discussie avond samen met raadsleden en de betreffende wethouder over de door hen 
opgestelde nota/visie : “Geef ons gebied de gereedschappen” waarin de buurtschappen in 

kaart hebben gebracht wat het thema “krimp” gaat betekenen 
voor de buurtschappen en het leven op het platteland. Onder 
leiding van Dick te Voortwis en André Menting, gaven de 
verschillende deelgroepen ( wonen, zorg, cultuur, agrarisch, 
economie, glasvezel en behoud scholen ) hun versie van de 
problemen, alsmede hun ideeën en suggesties met betrekking tot 
de oplossingen.  Rode draad in de hele discussie was dat we alles 

zoveel mogelijk voor en door de mensen uit het gebied zelf moeten laten doen, gefaciliteerd 
door de gemeente. Oude denkpatronen loslaten, nieuwe verbindingen leggen; het ging 
allemaal over tafel in een zeer levendige en constructieve discussie.  Kreten uit de nota zijn : 
“de vraaggerichte markt bepaalt de herinrichting van een boerderij”,  “Een school op het 
platteland verbindt en versterkt de locale cohesie ook op langere termijn”, “Grenscontacten 
zijn niet alleen economische contacten. Bevorder vooral de sociale 
cohesie”, “Winterswijk werk aan je eigen kuuroord in een mooie 
omgeving”, etc. 
Als raadslid was ik echt positief verbaasd over de in saamhorigheid 
genomen initiatieven, de overtuiging dat de inwoners van het 
buitengebied zelf actief en creatief aan de slag moeten en de enorme 
power die men daarbij aan de dag legde. Geen gemiep, geen geklaag 
maar de handen uit de mouwen in het buitengebied! De leden van de werkgroepen waren 
ook heel erg te spreken over de contacten en de hulp vanuit de gemeente en de provincie. 
De nota heeft voor ons ook voldoende concrete aanknopingspunten om beslissingen te gaan 
nemen waar de bewoners in het buitengebied mee verder kunnen. Landelijk gezien wordt 
Winterswijk ook vaak als een positief voorbeeld  genoemd. 
Graag wil ik u van harte aanbevelen de nota te lezen op : 
http://www.riemkewissemakelaardij.nl/downloads/130201_Buurtschappenvisie_Nota%20DF.p
df 
De werkgroepen van de Buurtschappenvisie gaan alle aanbevelingen verder uitwerken en 
zoeken daarbij ook uitdrukkelijk de samenwerking op met andere grensgemeenten om 
samen te zoeken naar constructieve en toekomstbestendige oplossingen. 
 

 

Actualiteit door Rik Gommers  
 



Zo vlak voor de vakantieperiode is altijd een goed moment om even kort terug te blikken op 
wat er de afgelopen tijd de revue is gepasseerd. Wees gerust, niet alles, het is echt te veel om 
op te noemen. Eerst maar even een cultuurrondje langs de Winterswijkse initiatieven, deels af 
en deels “werk in utvoering”. 
Als eerste noem ik dan de vereniging “Het Museum” met het depot en Juniorlab aan de Laan 
van Hilbelink. Respect voor de inzet en flexibiliteit van deze vrijwilligers en vooral voor wat ze 
realiseren. Het belevenismuseum in de Meddosestraat is het de volgende wat op de rol staat. 
De bouw vordert gestaag zoals u kunt zien, maar het zal nog een hele tijd duren voordat 
alles klaar is. Niet omdat we geen haast hebben, maar omdat dit een behoorlijk complex 
project is waarbij door veel partijen wordt samengewerkt. 

 
Ook de stichting Historisch Streekvervoer Achterhoek  (HSA ) en museum het GOLS-Station 
hebben hun tanden gezet in de plannen met de naam “Transit Oost,  één dak voor trein en 
bus”. U kunt de plannen bekijken in het GOLS-station. 
Ook moet in dit rijtje “Villa Mondriaan” vermeld worden natuurlijk. Met enorme energie is dit 
museum in 4 maanden gerealiseerd. Een prestatie van formaat! Ook een schitterend 
voorbeeld van samenwerking tussen onze lokale verenigingen, stichtingen, bedrijven, het 
Gemeentemuseum Den Haag, gemeente, provincie en 'last but not least' onze mecenas.  
Het laatste weekend van juni was het repetitieweekend van de Stichting Steengroeve Theater 
in “de Storm” als onderdeel van de maandenlange voorbereiding. Op 8, 9 en 10 augustus 
2013  trakteren zij ons weer op een spetterende voorstelling :  “Symfonia, Steengroeve in 
Concert Van House tot Strauss”. U komt toch ook??  Kijk ook even op onderstaande websites, 
ze verdienen een momentje van uw tijd.. 
 
http://www.vereniginghetmuseum.nl/default.asp?id=1272  
http://www.stichting-hsa.nl/index.php?option=com_artforms&formid=1&Itemid=25 
http://www.gols-station.nl 
http://www.villamondriaan.nl/villamondriaan/word_sponsor.html 
http://www.steengroevetheater.nl/ 
 
Op het gebied van de sport zien we de werkzaamheden gestaag vorderen. Zowel op Jaspers 
als het Huitinkveld. Schitterende onderkomens voor de nieuwe fusieclub “FC Winterswijk” als 
ook voor “Hickory”. Dan hebben we nog 1 club te gaan; Archeus.. Maar zoals het een 
atletiekvereniging betaamt geven ze niet op en de eindstreep van deze marathon komt 
steeds dichterbij. Samen met de gemeente blijven ze hieraan sleuren om het te realiseren.. 
Ook helpt Archeus mee om de marathon van Winterswijk 2013 weer tot een succes te maken. 
http://www.marathonwinterswijk.nl .  

Verder werken we als gemeente volop aan de plannen voor “Ik zie 
Winterswijk”. Nieuwe bestemmingen voor de leegstaande scholen en 
voor het plan “De Morgenzon”. Een planontwikkeling voor en met de 
Winterswijkers. Natuurlijk levert de ontwikkeling van een nieuwe 

http://www.vereniginghetmuseum.nl/default.asp?id=1272
http://www.stichting-hsa.nl/index.php?option=com_artforms&formid=1&Itemid=25
http://www.gols-station.nl/
http://www.villamondriaan.nl/villamondriaan/word_sponsor.html
http://www.steengroevetheater.nl/
http://www.marathonwinterswijk.nl/


woonwijk discussie op. In de commissie- en raadsvergadering van resp. juni en juli bleek dat 
maar weer eens. Van de verkeersdruk die mogelijk op de buurwijken ontstaat tot hoe de 
woningen er misschien uit komen te zien. Alles afwegende ligt er nu een gedegen 
verkeersvisie en plan. De raad onderschreef de noodzaak om nu voortvarend verder te gaan. 
Een heldere boodschap die vertrouwen uitstraalt. 
Ook in de openbare ruimte is het een en ander gerealiseerd. Op het gebied van de 
verkeersveiligheid zijn een aantal zebrapaden toegevoegd. Daarnaast is het parkeersysteem 
met de inmiddels bekende verwijsborden ook uitgebreid. Een belangrijke voorziening voor 
Winterswijk en zijn (winkel)centrum. 
Tot slot kunnen we allemaal  zien dat zowel door de lokale middenstand als door in 
Winterswijk geïnteresseerde ketens (Cool Cat)  in ons centrum wordt geïnvesteerd. En dat in 
deze tijd! 
Al deze investeringen helpen Winterswijk zich te versterken voor 
de toekomst. Naast het afronden van werk in uitvoering moeten 
we voor diezelfde toekomst blijven werken aan realisatie van onze 
toekomstvisie.  Dat wordt met het huidige economische klimaat er 
niet makkelijker op, wel noodzakelijker.  
 
 

Commissiepresentaties 13-06-2013 door Ruth van der 
Meulen 
 
Deze maand zijn er 4 presentaties gehouden voor de raads- en 
commissieleden : Buurtbemiddeling, politie, Jong Achterhoek en het SKB. 
Jet van den Bos is vanuit de SWW coördinator van 

Buurtbemiddeling, een organisatie die met 8 enthousiaste vrijwilligers, 
die allen getraind zijn in het op onafhankelijke wijze bemiddelen tussen 
buren die een conflict zelf niet de baas kunnen worden. De meest 
voorkomende conflicten betreffen geluidsoverlast maar ook 
parkeeroverlast, rommel, erfafscheidingen, huisdieren en vuilnis kunnen 
een bron van conflicten zijn. Het project Buurtbemiddeling wordt 
ondersteund vanuit de gemeente, de Woonplaats, de politie, SWW, maatschappelijk werk en 
Sensire en valt onder het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. Uiteindelijk is 
het de bedoeling om met de oplossing van een burenconflict, de leefbaarheid in de buurt te 
verbeteren, te voorkomen dat ruzies uit de hand lopen, rechtszaken gevoerd gaan worden, 
mensen het criminele pad op gaan. 
In 70% van het aantal gevallen leidt buurtbemiddeling tot een blijvende oplossing van het 
conflict! Dat zijn hele mooie cijfers, die aantonen dat het belangrijk werk dat we als 
gemeente moeten blijven faciliteren! 
 

Waarnemend teamchef P.Cnossen van het team Winterswijk van de 
Nationale politie, gaf ons uitleg over de nieuwe organisatie van de 
Nationale politie, de eenheid Oost-Nederland en het Robuste 
Basisteam Achterhoek Oost. De teamchef is het aanspreekpunt voor 
de burgemeester en de officier van justitie maar de wijkagent vormt 



de spil van het team, alles op basis van het door de gemeenteraad vastgestelde integraal 
veiligheidplan. 
Cnossen nam ons mee in de cijfers over het jaar 2012 : geen overvallen, een toename van het 
aantal inbraken in het buitengebied, het meest voorkomende geweld is 
huiselijk geweld, veel alcohol en ( hard )drugs overlast, jeugdoverlast en 
burenruzies. In vergelijking met 22 andere Gelderse gemeentes komt 
Winterswijk er niet goed af als het gaat om geweldsdelicten, delicten waarbij 
harddrugs de oorzaak zijn en burenruzies. De laatstgenoemde problemen 
voren dan ook de speerpunten voor de politie, samen met “zichtbaar en 
bereikbaar zijn”, waarbij de politie de inwoners wil stimuleren om te bellen en 
de politie te helpen via social media. 
 

 Jong Achterhoek maakte via een presentatie kennis 
met de raad en commissies. “Fris en bevlogen, 
toegankelijk en sociaal, daadkrachtig en professioneel” 
wil deze jongeren vereniging de schakel vormen tussen 
jongeren, overheid, ondernemingen en overige 

organisaties met 4 speerpunten : wonen, werken, bereikbaarheid en recreatie. Ze organiseren 
thema avonden, zijn te vinden op festivals, in nieuwscafé’s, op raadsvergaderingen en 
evenementen; allemaal met het doel in gesprek te gaan met jongeren over wat hen beweegt, 
wat ze willen, waar ze tegen aan lopen, etc. De bedoeling is om mensen en organisaties met 
elkaar te verbinden, jongeren te stimuleren zelf actief te worden, mee te praten over zaken 
die jongeren raken en dingen te verbeteren. 
Wij waren onder de indruk van het enorme enthousiasme van deze mensen en hebben ze 
uitgenodigd voor een gesprek over alle jongeren zaken die spelen in Winterswijk. 
 
Tot slot kwam Henri Jansen van het SKB ons bijpraten over het reilen en zeilen van ons 
ziekenhuis. Na alle commotie van vorig jaar waarbij bijna heel Winterswijk in actie kwam vóór 
het behoud van ons ziekenhuis, bleek nu dat de plannen op een positieve wijze zijn 
bijgesteld, er uitgegaan wordt van samenwerking met andere ziekenhuizen met behoud van 
het SKB als volwaardig ziekenhuis. De uitgangspunten van het 
beleidsplan voor het SKB zijn : zo zelfstandig mogelijk blijven met 
samenwerking, leveren van kwaliteit, uitblinken in dienstbaarheid, 
volwaardig zorgaanbod dichtbij, medisch inhoudelijk keuzes maken, en speerpunten 
houding-beweging-vitaliteit en de ouder wordende mens.  

De voornaamste problemen waar het SKB 
mee kampt zijn : bevolkingskrimp, eisen van 
de beroepsverenigingen en overheid ( 
volume eisen ), concurrentie van particuliere 
klinieken voor de “krenten in de pap”, te 
hoge kostprijzen door dure acute functies, de 
regering die  spoedeisende hulp niet nodig 
vindt voor het SKB en het steeds moeilijker 
worden om zelfstandig nieuwe medewerkers 
op te leiden. 



Het SKB zoekt de oplossing van deze problemen vooral in de samenwerking met andere 
organisaties ( huisartsenpost, andere ziekenhuizen, thuiszorg ) en het optimaliseren van de 
eigen organisatie. 
Daarnaast blijft het SKB investeren in het ziekenhuis en de organisatie van de zorg b.v. in het 
op hande zijnde “zorg-leerpark”, de samenwerking met de huisartsenpost, etc. 
Wij beseffen heel erg goed dat het SKB onze constante aandacht en zorg nodig heeft maar 
waren blij met dit toch veel positiever geluid! 
 

Een half jaar WB, terugblik door Hen Jan Tannemaat 
 
Een half jaar…  Vanaf december, waarin Dirk Willink afscheid nam als 
fractievoorzitter, tot aan begin juli waarin we de laatste raadsvergadering 
hebben gehad en iedereen even uitblaast op zijn of haar 
vakantie bestemming. Waarin we allemaal de politiek heel 

even los laten om straks volledig bijgetankt, de verkiezingen gaan 
voorbereiden en de dagelijkse politieke zaken weer oppakken. 
We hebben als fractie even nodig gehad om opnieuw te settelen na het 
vertrek van Dirk en de komst van Dick Oonk. Ruth van der Meulen en 
ondergetekende hebben een soort duoschap ontwikkeld ten aanzien van 
het fractievoorzitterschap. Een prima samenwerking waarbij Ruth de 
fractievergaderingen leidt en ondergetekende de woordvoerder is namens 
de fractie. Samen met de commissieleden zijn we er hard tegenaan gegaan en we hebben 
onze draai helemaal gevonden. Na de zomervakantie staat naast de reguliere agenda ook  de 
aanloop naar de verkiezingen in maart 2014 centraal. Er moet het nodige geregeld worden 
en hier speelt ook het bestuur een belangrijke rol. Samen met fractie, commissie en 
wethouder halen we de mening op bij de Winterswijkers en zullen een start maken met ons 
verkiezingsprogramma. Gelijktijdig gaan we ons voorbereiden op de debatten en andere 
zaken die tegen de verkiezingen aan gaan spelen en zijn we druk bezig met werven van jong 
politiek geëngageerde mensen die graag willen aansluiten bij Winterswijks Belang! 
Daarnaast gaan we zelf ook ambitiegesprekken voeren. U ziet we blijven actief om u straks te 
kunnen vertellen hoe we de verkiezingen ingaan, uiteraard met uw instemming! Ik wens u 
een fijne vakantietijd. 
 
 

Campagne nieuws door Jan Ayele 
 
Zoals u weet is het campagne team reeds begin 2013 
gestart met de voorbereidingen van de 
verkiezingscampagne m.b.t. de 
gemeenteraadverkiezingen 2014.  

Vanaf de aftrap heeft het campagneteam zich voor o.a. de volgende 
taken gesteld: 
Het uitzetten van een tijdslijn naar 2014, het bewaken van de 
voortgang, initiatieven nemen en uitwerken,  terugkoppelen naar de 
fractie , bestuur en overige leden , het formele proces in gang zetten 



en bewaken, diverse bijeenkomsten en acties organiseren, nieuwe leden werven. 
We hebben  inmiddels onze eerste thema-avonden/brainstormavonden gehouden. Op 
woensdag 3 april j.l. was u op ons verzoek aanwezig bij een ledenavond van Winterswijks 
Belang.  
De onderwerpen van deze avond waren de mogelijke verkiezingsthema’s voor de 
gemeenteraadsverkiezingen van 2014. Op deze avond hebben we met alle aanwezigen 
constructief en inspirerend gesproken over zaken die ons allemaal aan het hart gaan als wij 
denken aan de toekomst van Winterswijk. Het was een avond waarop de goede ideeën over 
tafel vlogen, mensen veelbewogen thema’s aandroegen en er allerlei initiatieven opborrelden 
: een echte goede WB-avond! De thema’s die boven kwamen drijven hebben wij als bestuur 
en Campagneteam verzameld en samengevat en deze doen o.i. volledig recht aan waar 
Winterswijks Belang voor staat en dus recht aan Winterswijk. 
 
Topics voor de verkiezingen zijn derhalve o.a.: 
WB=antipolitiek en lokaal, geen dogma’s, WB is van 
iedereen 
Modern noaberschap/zorg en welzijn 
Steun de lokale economie 
Ondernemen in het buitengebied 
Fusie versus samenwerking 
Duurzame energie 
Krimp=kans? 
Winterswijk aantrekkelijker maken, leefbaarheid 
Inzet Euregio 
Behoud SKB 
Kleinschaligheid uitnutten 
Jeugd & Jeugzorg 
 
Op 15 april j.l. hebben we vervolgens een soort “brainstorm-avond” gehouden met een 
aantal door ons geselecteerde vooral niet WB leden uit de Winterswijkse samenleving. Op 
die avond hebben we ook deze mensen gevraagd hun toekomstbeeld van Winterswijk te 
schetsen. Deze avond gaf ons wederom veel aanknopingspunten voor ons toekomstige 
verkiezingsprogramma. 
Eind mei hebben we weer een WB straatactie houden waarbij we een aantal stellingen die 
voortkwamen uit de ledenavond van 3 april en de brainstormavond van 15 april hebben 
voorgelegd aan de inwoners van 
Winterswijk. Deze genoemde activiteiten  
geven ons een voorlopige richting voor 
ons verkiezingsprogramma. 
In het najaar gaan we nog een aantal 
straatacties houden om de punten scherp 
te slijpen. 
Zoals u weet hebben op 5 juli  jl., een 
ledenavond  georganiseerd waarop we de 
verzamelde punten en ideeën naar de 
leden terug hebben gekoppeld  en de 



voortgang van de campagne hebben besproken. Helaas is de avond  vooral bezocht door de 
politiek- en bestuurlijke actieve leden van WB terwijl  wij nu juist ook graag de overige leden 
hadden willen bijpraten.  Om die reden zouden wij u allen nogmaals nadrukkelijk willen 
vragen actief met ons  mee te doen en zo samen op te trekken tot en met de verkiezingen in 
2014; ons inziens is dit voor u vooral leuk om te doen , u bent direct betrokken bij alle 
activiteiten. Voor WB is het ook erg plezierig als u meedoet,  vele handen maken nu eenmaal 
licht werk. 
Mocht u  iets met ons willen delen of wilt u meer betrokken zijn? Wij nodigen u van harte uit 
met ons mee te praten, aanwezig te zijn bij een vergadering van het Campagneteam, te 
mailen of te bellen! 
 
Met vriendelijke groeten, namens het Campagneteam van WB ( Jan Ayele, Ronald Wiggers, 
Ingrid Mes en Ruth van der Meulen ). 
 
PS:  
Wij willen benadrukken dat nieuwe leden essentieel zijn voor het voortbestaan van WB , wij 
willen u derhalve nogmaals attenderen op het “voorbeeld”  waarmee u  op een eenvoudige 
wijze nieuwe leden zou kunnen werven. Dit voorbeeld heeft u per mail ontvangen maar is 
ook via op onze site te vinden. 

 
Werkbezoek Texel Energie 
07-06-2013 
door Ruth van der Meulen 
 
Duurzame energie, eigen energie opwekking, windmolen, zonnepanelen, 
biovergisting : allemaal onderwerpen waar we iedere dag wel iets over lezen in 

de krant. Het lukt ons in Nederland nog steeds niet om onszelf minder afhankelijk te maken 
van steeds schaarser wordende fossiele brandstoffen. We praten 
er veel over maar doen er beslist niet zoveel aan als onze 
oosterburen, die vlak over de grens bij Winterswijk, al bijna de 
helft van hun eigen energie duurzaam zelf opwekken…. 
In Nederland is het eiland Texel één van de koplopers in de 
transitie naar duurzame energie opwekking. Om die reden heeft 
WB contact gelegd met de initiatiefnemers op Texel en gingen 
Rik Gommers, Dick van Dijk, Edwin te Winkel en ondergetekende 
een dag op onderzoek uit. We werden allereerst  ontvangen op 
het gemeentekantoor van Texel door  beleidsmedewerker afdeling ontwikkeling  Pieter de 
Vries, die vanuit de Gemeente intensief betrokken is bij Texel energie, daarna hebben we 
gesproken met  Brendan de Graaf, de directeur en kartrekker van het project Texel energie. 
In 2007 is Texel energie opgericht met als doel : Texel geheel zelfvoorzienend maken op het 
gebied van energie in 2020! Een bijzonder ambitieus streven dat echter geheel past in de 

Texelse traditie van eigengereidheid, drang naar 
onafhankelijkheid en de behoefte om te laten zien waar 
een eiland groot in kan zijn! Texel heeft een traditie hoog 



te houden, zoals bewezen is met de overname van de veerboot(dienst) TESO.  
Texel heeft met hulp van vele partners ( Gapgemini, Urgenda, Stichting Doen, Provincie 
Noord Holland etc. ) het onderwerp duurzame energie opwekking breed neergezet : 
stimuleren van het gebruik van elektrische auto’s, gezamenlijke inkoop van zonnepanelen, 
voorfinanciering zonnepanelen voor particulieren, proeven met biovergisting, gezamenlijke 
inkoop van groene energie, proeven met Smart grid technologieën, plaatsing van slimme 
meters, verduurzamen van bestaande woningen, Texel als proeftuin voor duurzame 
innovatie, stimuleren duurzame visserij, gebruik van slimme LED verlichting in de openbare 
ruimte, etc. 

Er wordt dus volop gewerkt aan de overstap naar duurzaam opgewekte 
energie maar toch lukt het nog maar om in 6-7 % van de eigen energie 
behoefte te voorzien.  Texel kampt, net als alle gemeenten in Nederland 
met het grote probleem dat de grote “klappers” slechts te maken zijn met 
grootschalige opwekking van wind energie … Wind, die volop aanwezig is 
op Texel.  Helaas zijn de Texelaars overwegend tegen de komst van 
windmolens op het eiland.  Zodra er plannen gemaakt worden voor 
windmolenparken iets verder op zee, schieten er weer actiegroepen uit de 
grond die daar weer tegen protesteren. Kortom: hoewel Texel heel goed 

bezig is en er een goede bewustwording op gang komt op het gebied van duurzame 
energie, komen zij ook maar moeizaam vooruit  en is een ernstige twijfel omtrent de 
haalbaarheid van energieneutraal worden in 2020 helaas op zijn plaats.  Texel heeft een 
opdracht neergelegd bij architecten die meedoen aan de Architecten Biënnale in 2014 om 
een ontwerp te maken voor Texel waarin duurzame energie opwekking op een acceptabele 
manier ingepast wordt in het landschap, zonder de specifieke kwaliteiten van het eiland en 
landschap geweld aan te doen. Wij zijn daar, samen met Texel erg benieuwd naar maar 
persoonlijk geloof ik pas in echte vooruitgang als de wetgever ons helpt om echte keuzes te 
maken. Met onze huidige energiebehoefte ontkom je niet aan drastische keuzes. Misschien 
moeten we er gewoon aan wennen dat windmolens een gevolg zijn van onze onstilbare 
honger naar energie… 
Al met al was het voor ons een erg leerzame dag en hebben wij eens goed in de keuken 
kunnen kijken bij Texel energie! 
 
 

Stage dag in de Jeugdzorg 25-06-
2013  
Door Ruth van der Meulen 
 
Ieder jaar organiseert de Provincie Gelderland 
“De maand van de jeugdzorg”. In deze maand worden beleidsambtenaren, 

raadsleden en wethouders van alle Gelderse gemeenten uitgenodigd om een dag stage te 
lopen in een instelling die zich bezig houdt met Jeugdzorg.  Ik vind het een prachtig 
initiatief  dat eigenlijk een verplichte deelname zou moeten kennen voor beleidsambtenaren, 
raadsleden en wethouders. Door echt ter plekke mee te doen, ervaringen op te doen en te 
praten met zowel de cliënten van de jeugdzorg als de mensen die in de jeugdzorg werkzaam 
zijn kom je een klein beetje in aanraking met wat er echt gebeurt en hoe de wereld van de 



jongeren die hulp nodig hebben eigenlijk in elkaar zit. Dit jaar had ik gekozen voor een stage 
dag in een groepswonen project van Stichting De Lichtenvoorde voor jongeren met een 
verstandelijke beperking. Het was voor mij een eerste kennismaking met een dergelijke 
woonvorm en groep jongeren en ik vond het een geweldig leerzame, interessante en ook 
heel erg leuke ervaring. De 2 groepen die in 2 met elkaar verbonden gewone woonhuizen 
leven, bestaan uit 2x6 jongeren tussen 10 en 18 jaar oud, die allemaal een verstandelijke 
beperking hebben. Vaak komen ze uit een gezin waarin verslaving aan de orde was, met 
ouders met een verstandelijke beperking en altijd een situatie waarin al dan niet vrijwillige 

uithuisplaatsing de beste oplossing was. 
 Ik werd enorm hartelijk en belangstellend ontvangen, heb goede 
gesprekken en uitleg gehad over de werkwijze van de groepen en 
heb ook leuk met een aantal cliënten kunnen praten. Op die 
manier werd mij beslist duidelijk hoe enorm kwetsbaar deze 
jongeren zijn, hoe essentieel deze woonvormen en vormen van 
begeleiding zijn en hoe zowel de cliënten als de groepsleiders al 
moeten roeien met de riemen die ze hebben.  Ook merkte ik hoe 
onzeker en ongerust iedereen is over de toekomst van de 
jeugdzorg en hoe groot de betrokkenheid is van de medewerkers 

bij het lot van de cliënten. Dat heeft mij weer erg gesterkt in het idee dat we in de op stapel 
staande hervorming van de jeugdzorg vooral moeten behouden wat goed is en onze 
besparingen vooral moeten zoeken in de organisatie, de burocratie en de “hokjesgeest” en 
vooral niet in de begeleiding van de mensen die zo vreselijk kwetsbaar zijn en onze hulp echt 
permanent nodig hebben! 
U begrijpt vast dat het voor mij een heel erg inspirerende dag was die weer een leidraad kan 
zijn in de hele discussie over de ( jeugd )zorg! 
 

 

Vanuit het bestuur 
door Peter Stemerdink 
 
De vakantie staat voor de deur op het werk en in onze vriendenkring is 
iedereen aan het vooruitkijken naar zijn of haar vakantie en, het lijkt wel of de 

zon net op tijd uit zijn winterslaap is ontwaakt. 
Vakantie is het voor WB de afgelopen tijd niet echt geweest. U heeft 
al kunnen lezen dat we een tweetal sessies hebben gehad met leden 
over wat zij belangrijk vinden voor de toekomst van Winterswijk. Een 
vergelijkbare sessie hebben we gehouden met een aantal andere 
bevlogen Winterswijkers. Naast deze sessies in een wat besloten 
sfeer zijn we in mei actief de straat op gegaan. Iedereen in 
Winterswijk kent het wel, 1 of 2 keer per jaar loop je een WB-er 
tegen het lijf, bij de supermarkt, de bouwmarkt of gewoon op straat. Vaak stellen we een 
paar vragen met onderwerpen die we belangrijk vinden voor Winterswijk. Op deze manier 
halen we op een uitgebreide manier informatie bij de Winterswijkers op waar we in de Raad 
wat mee kunnen. 



Onze penningmeester is ook bezig alle voorbereidingen te treffen om WB voor 1 januari 
2014 klaar te laten zijn voor SEPA (Single European Payment Area). De huidige Nederlandse 

girale betaalmiddelen gaan over naar nieuwe Europese 
tegenhangers, de Europese Overschrijving en Europese 
Incasso. Beide betaalmiddelen vormen een belangrijk 
onderdeel tot harmonisatie van het euro betalingsverkeer 
binnen Europa. WB wordt daar door geraakt omdat wij 
onze ledengelden via incasso afhandelen. 
In mijn vorige nieuwsrubrieken heb ik u al eens eerder 
opgeroepen, als u actief lid van WB wilt worden meld u 
bij mij veel werk is het niet, wel leuk! We hebben een 
leuke en actieve groep van WB-ers, onze vergaderingen 
zijn vaak gezellig, leuk en interessant. Stuur mij een email 

voorzitter@winterswijksbelang.nl of mij bel mij op 0543 5137 38 en u kunt meer informatie 
krijgen of wellicht wilt u een keer aanschuiven bij een bestuurs-, of andere vergadering. In de 
vakantie maanden blijven wij actief. 
Geniet van een heerlijke vakantie op uw vakantieadres of gewoon lekker thuis of rondom 
Winterswijk. Veel plezier! 
 
 
 

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. We gaan nu even “uit 
de lucht” voor een heerlijke zomervakantie en komen in september 
weer bij u terug! 
 

   Wij wensen u een hele fijne mooie zonnige zomer toe! 
 
 
 
 
 
 

Graag tot de volgende keer! 

 


