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Beste leden van Winterswijks Belang en andere belangstellenden, graag vraag ik uw aandacht
voor het Winterswijks Belang nieuws van de afgelopen maand.

Terugblik op de raadsvergadering 30 en 31-10-2013
door Henk Jan Tannemaat
Begroting 2014-2017
Afgelopen week was de begrotingsvergadering weer aan de orde. In die
vergadering praten we over de begroting 2014-2017 en over de zaken die er de afgelopen 4
jaar zijn gerealiseerd. Winterswijks Belang kan trots zijn! Ondanks de economische tegenwind
hebben we een substantieel deel van ons coalitieprogram ‘met minder naar meer’ weten te
realiseren. Daarnaast hebben we op 2014 na een
sluitende begroting voor de jaren daarna en dat
is, met alle investeringen die er gedaan zijn, een
behoorlijke prestatie! Dat dit niet zonder
verregaande bezuinigen heeft kunnen
plaatsvinden en daardoor ook met de nodige
vervelende beslissingen spreekt voor zich. Onze
voorzieningen zoals de bibliotheek, Boogie
Woogie, de zwembaden, Het Museum en de
Storm: allemaal hebben ze te maken gehad met
fikse kortingen. Het komt nu aan op creatief en
‘klantgericht’ omgaan met de instelling. En dat doen de besturen ook zoveel mogelijk. Ook
bij de gemeente zelf is er veel gebeurd. We hebben van vele ambtenaren afscheid genomen.
Noodzakelijk, maar de bodem is nu wel inzicht. Zeker met in
het achterhoofd de wetenschap welke taken onze landelijke
overheid allemaal ‘over de heg’ naar ons toe gooit. Voor de
echte liefhebbers is bij deze nieuwsbrief de tekst gevoegd
die ik heb voorgelezen in de eerste termijn. Ga er maar eens
lekker voor zitten zou ik zeggen, dan bent u weer helemaal
bij!

Actualiteit door Rik Gommers
We maken altijd bij het opstellen van de nieuwsbrief natuurlijk even
afspraken over wie wat gaat “vertellen” en ik zou het dus niet over de
begroting gaan hebben. Een paar dingen moeten me toch van het hart. Het is
bijna gênant hoe de verkiezingsstrijd tussen de SP
en PvdA nu al wordt gevoerd. Daarbij werd
geprobeerd om het college bij de discussie te betrekken. Uiteraard
heb ik vriendelijk bedankt voor de eer met de mededeling: “in de
strijd tussen de tomaten en de rozen ga ik me niet mengen”. Het
kan ook anders. Terecht sprak Henk-Jan Tannemaat het CDA fors aan op een opmerking over
André van Nijkerken in zijn hoedanigheid als wethouder financiën in de vorige periode, maar
vervolgens bleef hij constructief en sprak uit mee te gaan met het amendement van het CDA,
gewoon omdat dat inhoudelijk goed was; kijk, zo kan het dus ook!!
Naast alle begrotingsdrukte gaat “het gewone werk” natuurlijk door. De vorige keer vertelde
ik u over de sport en Archeus in het bijzonder. Nu weer over het onderdeel cultuur. De
afgelopen drie jaar hebben we mee gedaan in de competitie voor de “BNG Erfgoedprijs”
(BNG= Bank Nederlandse Gemeenten). De prijs wordt jaarlijks toegekend aan de gemeente
met het beste beleid op het gebied van cultureel erfgoed. Aan de prijs is een geldbedrag
verbonden van 25.000 euro.
Winterswijk was dit jaar samen met Den Bosch, Leiden, Kampen en Noordoostpolder in de
race voor de prijs: deze vijf gemeenten waren genomineerd uit twintig aanmeldingen uit het
hele land. Voor de 3e keer
genomineerd; dat op zich is al iets
om trots op te zijn. Weer winnen
we hem (net) niet. 2013 gaat niet
naar Winterswijk, maar is gewonnen
door de gemeente Kampen.
Winterswijk is geëindigd op een
eervolle tweede plek.
Winterswijk was dus in 2011 en
2012 ook al genomineerd, maar viel
toen ook niet in de prijzen.
Teleurgesteld, maar ook trots, want
natuurlijk is het jammer dat we de prijs niet hebben gewonnen, maar we mogen trots zijn op
het feit dat we als goede tweede geëindigd zijn. Zeker als je weet dat deze 2e prijs speciaal
voor ons in het leven werd geroepen. Een beloning voor ons consistente beleid. We draaien
mee in de eredivisie van gemeenten als het gaat om de manier waarop wij met ons
cultuurhistorisch erfgoed omgaan. Als het aan mij ligt blijft Winterswijk zich ook de
komende jaren samen met haar partners inzetten voor cultuur en cultuurhistorie in
Winterswijk. Cultuurhistorisch erfgoed is voor Winterswijk een belangrijk onderdeel van de
economische infrastructuur. Het levert een groeiende bijdrage aan omzet, werkgelegenheid
en de waarde van woningen en draagt bovendien bij aan een prettig woon-, leef- en
vestigingsklimaat.
Samen met de voorzitter van de Adviescommissie Cultuurhistorie Hans van Lith, de voorzitter
van de Vereniging het Museum Tienke Brouwer, directeur van Villa Mondriaan Anne Kremers

en onze gemeentelijke delegatie hebben we donderdag jl. de prijs in ontvangst genomen.
Aan hen en alle anderen die in Winterswijk actief zijn op het vlak van cultureel erfgoed de
eer. Want eerlijk is eerlijk, zonder hun inzet halen we de nominaties nog niet!

Op pad! door Jan Oonk
Donderdag 17 oktober werd het ruilverkavelingproject Winterswijk Oost
afgerond. Nadat er al jaren was geprobeerd om tot een verkaveling te komen
werd er op een gegeven moment gezegd: of de stekker gaat er uit of we gaan
het op een andere manier doen en maken er een
pilot project van wat inhoud dat de betrokkenen
zelf kunnen invullen wat ze willen en waar. Er
werden verschillende info avonden georganiseerd
waar de betrokkenen zelf konden inkleuren waar
en hoe ze de ruilingen zagen. Dit had tot resultaat
dat er binnen twee jaar een snelle verkaveling
heeft plaats gevonden waarmee iedereen uit de
voeten kan. Naast agrariërs hebben het
Waterschap Rijn en IJssel, Natuurmonumenten, Gelders Landschap, Gelderse Kastelen en
Staatsbosbeheer intensief meegedaan. Hier kun je weer zien als de burger betrokken wordt
bij dergelijke initiatieven hierdoor betere resultaten bereikt worden. Iets wat WB ook telkens
probeert. Door deze kavelruil is het voor de agrariërs kostenbesparend doordat hun grond
dichter bij huis ligt en ze daardoor minder vervoerskosten hebben. Ook is hierdoor bereikt
dat het waterschap beter de waterafvoer kan regelen en sommige beken of beeklopen weer
kan laten meanderen. Nadat de handtekeningen waren gezet kon notaris Post de akten naar
het kadaster sturen zodat alles keurig kadastraal beschreven wordt. Een mooi staaltje van
samenwerking van onze burgers in het buitengebied!
Op vrijdag 18 oktober is het fietspad langs de Wooldseweg officieel in gebruik genomen
door de burgemeester, de wethouders Te Gronde en Gommers en de kinderen van de
basisschool Woold. Na jaren van overleg
heeft de raad onder aanvoering van WB het
college opdracht gegeven om met de
betrokkenen aan de keukentafel te gaan
zitten en te overleggen wat de bezwaren
zijn en tot een oplossing te komen. Ook
heeft onze vorige wethouder Henk Kok van
PW hierin een groot aandeel gehad. Dit
heeft tot resultaat gehad dat er begonnen
werd met de aanleg van het fietspad
ondanks dat er nog een eigenaar was die
nog geen toestemming had gegeven. Nadat het fietspad klaar was op één stuk na is men
toch tot overeenstemming gekomen zodat het laatste deel ook klaar is en Winterswijk weer
een prachtig fietspad rijker is dankzij de inspanning en samenwerking met de
grondeigenaren. Tijdens de officiële opening was ook de loco burgemeester van Bocholt
aanwezig die aangaf te willen kijken of ook het gedeelte aan de Duitse zijde snel gerealiseerd

kan worden. Dit zou natuurlijk mooi zijn! Heel belangrijk is natuurlijk dat de samenwerking
optimaal is met onze oosterburen. Ik raad iedereen die het fietspad nog niet gefietst heeft
aan dit een keer te doen.

Bericht van het bestuur door Peter Stemerdink
Op 27 oktober waren er weer diverse leden van WB te vinden in de
winkelstraten van Winterswijk op koopzondag. We begonnen met een goede
kop koffie aan de stamtafel bij het Weurden. Het weer was wat troosteloos,
maar dat mocht de pret niet drukken voor het gemotiveerde WB-team.
Gewapend met enquête formulieren trokken we de winkelstraten in. Met een 5-tal korte
vragen hebben wij diverse Winterswijkers gevraagd naar hun mening. Het is leuk wanneer de
mensen even de tijd nemen om de vragen te beantwoorden, het helpt ons als WB maar ook
de rest van de Winterswijkers. Met
behulp van de antwoorden horen
wij in ieder geval hoe u over
bepaalde onderwerpen denkt. Bij
het merendeel van de vragen
hoefden de meeste mensen niet
lang na te denken, een “ja” of
“nee” was vaak snel gegeven.
Behalve bij 1 vraag, vraag 4 was
voor de meeste mensen lastig.
Op de vraag of er meer bezuinigd
zou moeten worden op het
overdekte zwembad of de bibliotheek, daar moest vrijwel iedereen wat langer over
nadenken. De keuze werd vaak nog even herhaald, kort overleg met de partner en de
argumentatie over het hoe en waarom de keuze voor hem of haar zo uitviel uiteengezet. Het
merendeel van de Winterswijkers was het dan ook niet eens met elkaar, de uitslag was vrijwel
gelijk. Zo blijkt maar weer hoe lastig het soms is om een goed antwoord voor iedere
Winterswijker te hebben, in dit geval doe je het al snel “verkeerd” voor 50% van de
Winterswijkers. Bij deze nieuwsbrief vindt u ook de uitslagen van alle vragen. Nadat we
enkele uren door het dorp zijn gelopen hebben we de koffie aan het einde van de middag
maar weer opgezocht en keken wij terug op een geslaagde WB-middag. De WB-straat- en
supermarktacties begeleiden WB al vanaf het begin. Ieder jaar weer gaan we fanatiek de
straat op of komt u ons tegen bij de supermarkten in Winterswijk. Vaak met een paar vragen
maar ook voor een luisterend oor voor uw verhaal.
Op 16 oktober was er ook weer een Kerngroep avond. Met diverse actieve leden hebben we
over verschillende onderwerpen gesproken. Ook onderwerpen die straks aan bod gaan
komen bij de verkiezingen in 2014. Op die avond werd ook de Kiescommissie geïnstalleerd
bestaande uit; Ingrid Mes, Ruth van der Meulen, Jan Ayele en Ronald Wiggers. De
Kiescommissie heeft tot primaire taak, het coördineren van alle verkiezingen binnen
Winterswijks Belang. Inmiddels is de Kiescommissie al een tijd bezig met het voorbereiden
van diverse zaken voor de verkiezingen en hebben ze diverse leuke en goede ideeën voor
Winterswijk en WB.

Mocht u ons een keer willen helpen? Dat kan, in onze Nieuwsbrieven kondigen wij de straat-,
of supermarktacties vaak aan, maar ook als u ons wilt helpen met de voorbereiding voor de
verkiezingen op welke manier dan ook. Stuur mij of een van de andere bestuurs-, of
fractieleden een mail of bel wij verheugen ons!
Tot een volgende keer!

Nieuws uit het Campagneteam
door Ruth van der Meulen
Sinds februari dit jaar komt het campagneteam ( CT ) van WB zeer regelmatig
bij elkaar om de verkiezingscampagne voor de gemeenteraadsverkiezingen op
19 maart 2014 voor te bereiden. Dit team bestaat uit een vaste kern van 2
bestuursleden ( Ronald Wiggers en Ingrid Mes ) en 2 fractie/commissieleden ( Jan Ayele en
Ruth van der Meulen ), regelmatig aangevuld met Henk Jan Tannemaat, Rik Gommers en
André van Nijkerken. Na een grondige evaluatie van de vorige 2 verkiezingscampagnes,
hebben we een tijdslijn uitgezet waarlangs we onze voorbereidingen doen en hebben we de
campagne in grove lijnen uitgezet. We hebben een begroting gemaakt en afspraken met de
penningmeester gemaakt omtrent de uitgaven. Door middel van meerdere
brainstormavonden, straatacties en kerngroepavonden, kwamen de accenten
voor het verkiezingsprogramma bovendrijven en is de eerste versie van het
programma geschreven. We hielden ambitiegesprekken met ( aspirant )
fractie- commissie- en bestuursleden, waarin ieders wensen voor de
komende periode van 4 jaar werden uitgesproken en vastgelegd. De input van
deze gesprekken vormen weer de basis van de kieslijst, die in grote lijnen
ook al zo’n 20 namen bevat. De ALV beslist in een later stadium over de
volgorde op de lijst. Op de kieslijst zult u naast een aantal vertrouwde
namen ook een aantal nieuwe namen zien staan. Daarnaast lanceren we per 1-1-2014 een
geheel nieuwe website, bereiden we een twitter-actie voor en zijn
we gestart met een actief gebruik van onze reeds bestaande
facebook pagina.
Voor WB wordt 8 januari een belangrijke datum : op de algemene
ledenvergadering van die dag worden het verkiezingsprogramma,
de lijsttrekker en de kieslijst van WB bepaald door de leden! Het is
dus een datum die u alvast kunt noteren in uw agenda!
In tegenstelling tot andere partijen, hebben wij er voor gekozen om pas op het laatste
moment naar buiten te komen met onze kieslijst, programma en acties. Naar ons idee zit de
kiezer op dit moment helemaal ( nog ) niet te wachten
op een stoelendans met partijpolitiek; het landelijke
voorbeeld hiervan heeft bij heel erg veel mensen al
een enorme aversie tegen de politiek teweeg gebracht.
WB doet daar heel welbewust niet aan mee. Wij zijn
namelijk druk met het bedenken en doen van dingen
waar Winterswijk beter van wordt. Het is bekend dat

de meeste kiezers pas op het allerlaatste moment hun keuze maken en
daar zullen wij dan op overtuigende en originele wijze op in springen!
Tot slot wil ik u het volgende vragen : mocht u graag mee willen
denken of heeft u een goed idee, hopen we dat u ons wilt mailen of
bellen. Daarnaast vragen we u dus ook nog uw geduld even te bewaren
: het CT borrelt en bruist van de actie, maar houdt zich naar buiten toe
nog even gedeisd!

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!

