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Winterswijks Belang      november 2013 
 
Beste leden van Winterswijks Belang en andere belangstellenden, 
Hieronder  treft u  het nieuws aan van november. Het was voor ons een drukke maand met 
veel voorbereidingen voor de campagne, veel vergaderingen en af een toe een flinke 
herfststorm! 
 

Terugblik op de raadsvergadering 30-11-2013 
door Henk Jan Tannemaat 
 
 
Op de raadsvergadering van 28 november heeft WInterswijks Belang in het 
vragenhalfuurtje bij monde van Erwin te Selle aandacht gevraagd voor de 

Scholtenbrug en Sellekamp. Nu de bouw van het Kommuseum en de woningen haar 
voltooiing nadert, wil Winterswijks Belang graag de huidige “skyline” bewaren en het 
predicaat beschermd dorpsgezicht aanvragen. Als je bij 
het raamwerk van Mondriaan staat, gelegen aan het 
Weeninkpad, zie je nog steeds datgene wat Mondriaan 
zelf ook zag destijds. Dit uitzicht is nu op een zeer 
mooie manier aangevuld met de nieuwbouw aan de 
Sellekamp en Meddosestraat, dus wordt het nu tijd om 
dit voor de toekomst te beschermen. Het college zal 
uitzoeken wat hiervoor nodig is. WB wil hier met dit 
initiatief werk van maken. 
Daarnaast had Winterswijks Belang nog een vraag over de 5 ontslagen medewerkers bij 
buurtzorg die nu tussen de wal en het schip dreigen te vallen. Zij zouden dezelfde rechten 
moeten krijgen als de Sensire medewerkers hebben gekregen nu. Een onrecht waar 
Winterswijks Belang samen met de VVD fel tegen gekant is. Tot slot is met het instemmen 
van de aanleg van het Archeus-complex de sportnota gefinisht! Winterswijks Belang heeft 
nogmaals gememoreerd aan de aanvang van de sportnota, destijds vallend onder 
portefeuille van WB wethouder van Nijkerken. Nu is er een mijlpaal bereikt. Straks kan iedere 
Winterswijker als het aan Winterswijks Belang ligt, genieten van zijn of haar sport op een 
fantastische, gloednieuwe of sterk verbeterde locatie! Wij zijn er trots op als WB dat dit 
initiatief nu na 7 jaar iedere sporter in Winterswijk blij maakt!  



Vanuit het college door Rik Gommers 
 
Voor mij was het raadsbesluit over de plannen voor Archeus natuurlijk de 
laatste in een lange rij. Die rij startte in 2007 met de sportnota en vanaf dat 
moment is er een 
ongekende impuls 
gegeven aan de 

sportvoorzieningen in Winterswijk. In 
2010 werd het even heel spannend. 
Bijna was er de stekker uit getrokken. De 
pijn zat hem o.a. in de opbrengsten van de woningbouw locatie Morgenzon. Die waren er 
nog niet. Ook nu zijn die er nog niet trouwens, maar dat was allemaal al bekend en vraag me 
nog steeds af of dat de werkelijke reden was trouwens. Je zou denken dat er dus een enorm 
gat in de sportbegroting is ontstaan. Maar omdat er bezuinigd is op de diverse 
sportbudgetten en de actieve leden van de verenigingen een extra bijdrage leveren is dat 
tekort er praktisch niet meer. Daarnaast is er in de uitvoering van de projecten zuinig genoeg 
met de budgetten omgegaan en in totaal ruim € 400.000,- beschikbaar gekomen. Daaruit 
kunnen we een extra bijdrage garanderen. Ook de provincie doet met € 600.000 een hele 
grote duit in de zak. Archeus doet met de garantie van minimaal € 70.0000 en de toezegging 
om zich maximaal in te spannen om er nog meer van te maken volop mee natuurlijk. Dus 
gaat de de atletiekbaan er komen! Met dank aan de inspanningen van iedereen die zich 
hiervoor inzet natuurlijk! 
Afgelopen week hebben we als college met ons team projecten de diverse onderdelen van 
het project Notaristuin bezocht. Na ruim 20 jaar ruzie en ellende is met de charettes 

(workshops) in 2007 een andere weg 
ingeslagen. Samen met de eigenaren, 
buren, belangenorganisaties, PPS en 
gemeente aan de ontwerptafel. Het 
herstelde vertrouwen heeft betrokken 
partijen aangezet tot behoorlijke 
investeringen. Uiteindelijk is nu de 

tuin opgeknapt en zijn veel deelprojecten gestart en deels gereed. Dus konden we bij 
Leugenmors, Coolcat, Hema en 1 van de monumenten in de Bossesteeg even kijken hoe het 
er nu voorstaat. Tijdens het bezoek kregen we als gemeente een compliment voor onze 
constructieve opstelling en de inzet van de betrokken ambtenaren. Voor wie dit dossier een 
beetje kent; dat was ooit echt totaal anders. Nog even door buffelen en dan wordt een grote  
rotte plek van Winterswijk een pareltje en een grote impuls voor ons centrum.  
 

Euregio avond door Dick Oonk 
 
Op donderdag 28 november waren we 
als raad uitgenodigd om bij de Euregio 
avond, georganiseerd door de gemeente 
Vreden, aanwezig te zijn. 
Deze avond werd tot mijn verbazing 



goed bezocht :  er waren minstens 80 Duitse en minstens 40 Nederlandse mensen uit het 
grensgebied aanwezig om te luisteren naar de kansen en mogelijkheden die de  Euregio 
biedt. 
Er werd uitleg gegeven  en gesproken over de verschillen tussen Nederland en Duitsland . 
Ondanks dat er geen grens meer is zijn er  vooral in de regelgeving grote verschillen. 
Maar veel belangrijker zijn  mogelijkheden zoals er nu ook zijn ontstaan door  het 
industriegebied Gaxel : daar willen we de handen ineen slaan. In Brussel zijn er legio 
mogelijkheden om met ondersteuning van en onder regie van de Euregio hier plannen te 
ontwikkelen en werkgelegenheid te creëren. 
Aan de basis moet zoals altijd een persoon of onderneming opstaan die een goed plan heeft 
; de Euregio wil dan maximaal faciliteren. 
Het was een avond van herkenning en kansen! Laten wij als WB zoals zo vaak proberen ook 
hier het voortouw te nemen. 
 
Het enige minpuntje in mijn beleving was dat wij vooraf waren uitgenodigd door de 
Ausschuss Niederland (zoals de werkgroep Duitsland bij ons) en namens het college was 

Marie Keur aanwezig. Verder waren er 2 vertegenwoordigers van 
Meddo’s Belang en van onze gemeenteraad naast Han Funke alleen 
ikzelf. Maar Han had ook andere verplichtingen waardoor de 
“Kaffeetisch” , door de gemeenteraad  van Vreden voor de 
gemeenteraad van Winterswijk besteld maar door 1 persoon kon 
worden bezocht. Bij een volgend bezoek zal een excuus op zijn plaats 
zijn. Maar alles bij elkaar een erg leerzame avond.  

 
 

Nieuws-update van het Campagneteam WB 
door Jan Ayele 
 
Het Campagneteam(CT) is momenteel druk bezig om de laatste zaken te 
regelen zodat we u op de ALV d.d. 08 januari 2014 
een aantal documenten, zoals de kieslijst, het 

verkiezingsprogramma en de campagnestrategie  in concept te 
kunnen presenteren. Wij hopen deze documenten die avond samen 
met u uitgebreid te kunnen bespreken en ook tijdens deze ALV deze 
definitief vast te stellen. Ook zullen we tijdens de ALV een lijsttrekker 
gaan kiezen, u begrijpt dat deze ALV voor WB een zeer belangrijke 

avond zal worden in de aanloop naar de verkiezingen, wij hopen dan 
ook van harte  dat u allen in de gelegenheid bent om op de ALV van 
08 januari 2014 aanwezig te zijn.   
Wij hebben de afgelopen periode wederom van diverse leden 
gehoord dat er enige verontwaardiging heerst omtrent het feit dat 

WB nog niets naar buiten heeft gebracht omtrent de kieslijst, verkiezingsprogramma etc. etc. 
Voor één van onze zeer betrokken leden was dit zelfs een reden om dit specifiek te komen 
bespreken tijdens een van onze reguliere campagneteamvergaderingen. Welnu we willen 
hierbij in navolging van onze vorige nieuwsbrief nogmaals benadrukken dat deze 



“radiostilte” onderdeel uitmaakt van onze strategie, u kunt erop vertrouwen dat we achter de 
schermen  wel degelijk keihard hebben gewerkt om alles zo goed mogelijk voor te bereiden, 
kortom het CT wil benadrukken dat WB na de ALV van 08 januari 2014 er helemaal klaar voor 
is en kan gaan starten met een flitsende campagne die moet gaan resulteren in een voor WB 
zeer succesvolle verkiezingsuitslag in maart 2014.  
Tenslotte, in tegenstelling tot de vorige nieuwsbrief  waarin wij spraken over +/- 20 namen 
op de kieslijst, hebben wij inmiddels 
besloten dat wij zoveel mogelijkheden op 
de kieslijst willen hebben, plat gezegd 
zoveel mogelijk( 30, 40 ,50 ….?) De kieslijst 
op zich als statement! 
Wij hopen dan ook dat u allen massaal 
gehoor heeft gegeven aan de oproep van 
28 november jl. en dat wij met een zeer 
grote lijst voor de dag kunnen komen. 
 
U hoort snel weer van ons ! 
Campagneteam WB 
 

Presentaties commissies 07-11-2013 
door Ruth van der Meulen 
 
Ontwikkelingen brandweer. 
Clustercommandant Hilbrand Meijer van 
de BrandWeer Achterhoek Oost ( BWAO ) 
kwam ons bijpraten over de huidige 

gang van zaken bij de brandweer. Er is nogal wat veranderd in 
de organisatie en aansturing van de brandweer de laatste jaren. 
Grote veranderingen, gepaard aan flinke bezuinigingen 
vormden een enorme uitdaging voor de totale brandweer. Eén van de lastigste kwesties in 
dit kader zijn de zogeheten loze automatische meldingen. Bijna de helft van de uitrukken in 
een jaar zijn gewoon helemaal voor niets : iemand staat te roken vlakbij een automatische 
melder, een frituurpan onder een rookmelder, etc. Vrijwel altijd gaat het om een instelling, 
openbaar gebouw of een wooncomplex, die allen vanwege veiligheidsnormen  verplicht zijn 
een automatische melder te hebben. Als daar dan vervolgens nonchalant mee om 
gesprongen wordt, kan de brandweer wederom voor nop uitrukken. Wist u dat elke uitruk 
zo’n € 500,- kost? Vermenigvuldig dat maar eens met de 216 loze meldingen van de 
afgelopen 10 maanden en we zitten al ruim boven de 1 ton die we met zijn allen 
weggooien….De bezuinigingsopdracht voor de brandweer in 2014 bedraagt : € 105.000,- dus 
als u even meerekent???  
Inmiddels brengt de brandweer de kosten voor een loze uitruk in rekening bij de melder en 
dat lijkt effect te gaan hebben. 
De speerpunten voor het komende jaar zijn : terugdringen loze meldingen, verbetering 

aanvoer bluswater, verbetering opkomst tijden en aandacht voor de 
kazernes. 



Als raad volgen we de brandweer altijd op de voet en keuren we begrotingen, jaarplannen en 
jaarverslagen van de BWAO en van de VNOG ( Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland ). 
Maar de persoonlijke toelichting of een werkbezoek aan de kazerne zijn altijd bijzonder 
inspirerend en indrukwekkend! 
 
Verbreed gemeentelijk rioleringsplan 2014-2018 
Arnold van Woerkom van de gemeente gaf ons 

een toelichting 
op plannen met 
betrekking tot 
de riolering in 
de komende 4 jaar. Een op het eerste gezicht taai onderwerp 
waar je over het algemeen de gemoederen niet bepaald 
mee kan verhitten. Aanleg, beheer en onderhoud van 
riolering is een belangrijke taak voor de gemeente; een 

onderwerp waar ook veel geld mee gemoeid is. Veel mensen realiseren zich niet dat riolering 
in de eerste plaats is aangelegd in het kader van de volksgezondheid. De belangrijkste 
speerpunten naast de volksgezondheid zijn: schoonhouden van het oppervlaktewater en de 
bodem, beperken van de wateroverlast tijdens heftige buien en het bewaken van de 
grondwaterstanden. De laatste aandachtspunten zijn geregeld in het nieuws en met de 
heftige regenval die we de laatste jaren soms plotseling hebben, weten we inmiddels ook 
hoe belangrijk het is dat overtollig regenwater goed afgevoerd wordt. 
In het kader van duurzaam waterbeheer hebben we in Winterswijk inmiddels ook  gezorgd 
voor 50% afkoppeling : regenwater wordt in 50% van de straten niet afgevoerd naar de 
waterzuivering maar afgevoerd naar retentievijvers, die vaak weer verbonden zijn met de 
Winterswijks beken. 
Omdat rioleringsbuizen een afschrijvingstermijn van 60 
kennen, moet er op tijd geld gereserveerd worden omdat 
de investering vaak gigantisch zijn en meestal in vlagen 
komen. Om die reden moet er strak begroot worden en geld 
gereserveerd. Voor de raad is de verleiding vaak groot om 
geld af te snoepen van de reserveringen voor de 
riolering omdat je daar soms een goede korte klap mee kunt 
maken in een ander project. Echter : onverstandig als je iets meer verstand hebt van riolering.  
Winterswijk heeft gelukkig de reserveringen goed op orde! 
Al met al was het een interessant verhaal en ons kun je nu alles vragen over “overstorten” en 
“adequaat afkoppelen”.  

 
Vanuit het bestuur door Peter Stemerdink 
 
Dit wordt alweer de laatste nieuwsbrief van het jaar 2013. We zijn zo tegen 
het einde van het jaar snel geneigd om achterom te kijken maar u weet dat 
we vanuit WB altijd liever vooruit kijken.  
 



Vooruitkijkend naar het jaar 2014 staan de gemeenteraadsverkiezingen natuurlijk voor de 
deur. Rik en onze raadsleden zijn op dit moment nog erg druk bezig om voor Winterswijk de 
belangrijkste programma’s tot een goed einde te brengen. Toch zijn we de afgelopen 
maanden ook met  WB-leden, wethouder, raads-, commissieleden en bestuur bezig om de 
voorbereidingen te treffen voor het verkiezingsjaar 2014. De afgelopen maanden zijn we 
druk bezig geweest de thema’s voor het verkiezingsprogramma uit te werken, de eerste 
ideeën staan op papier. Afgelopen week hebben 
we een enerverende sessie gehad met een paar 
actieve leden, wethouder, commissie-, raads- en 
bestuursleden over ons verkiezingsprogramma. 
En met wat voor een energie! Het was écht op 
zijn “WB’s” met veel energie, leuke en goede 
ideeën opperen voor Winterswijk. Hoe maken we 
Winterswijk sterker, leefbaarder, welke 
problemen moeten echt worden aangepakt, wat 
komt er de aankomende jaren op Winterswijk af 
waar we echt wat mee moeten doen? Veel 
ideeën kwamen los. WB zou WB niet zijn als we niet concreet wat willen doen, we zijn dat 

eigenlijk wel verplicht toch? Het 
Strandbad, BOS-project, Sportnota, 
Steengroevetheater, allemaal projecten 
met een héél duidelijk WB-logo, 
vernieuwende politiek zoals u wilt, zo 
willen wij verder ook voor de komende 
jaren. U kunt van ons weer een pakkend 
en actief programma tegemoet zien, die 
belofte wil ik nu al wel met u maken. 
Op de foto’s krijgt u een impressie van 
hoe de gehele groep actief bezig is 
geweest met de onderwerpen voor het 
programma, er volgen nog een paar 

sessies en dan kunnen wij u het partijprogramma binnenkort presenteren. Tot dan houden 
we u nog even in spanning. 
Voor nu wens ik u alvast een heel goede Kerst en een goed uiteinde en een nog veel beter 
begin voor u en uw naaste familieleden. 
 

Met vriendelijke groeten, 
 
Peter Stemerdink 
Voorzitter Winterswijks Belang 
 
 
 
 
 
 



Belangrijke data : 
 

 Op zondag 22 december is Winterswijks Belang weer actief op 
de kerstmarkt in de Meddosestraat. We vragen niets aan het 
publiek maar wensen iedereen fijne feestdagen toe en delen 
traditioneel kerstkransjes uit met een wens. Wilt u ook meedoen? 
Dat mag spontaan maar u kunt zich ook opgeven bij Ingrid Mes 
of Ruth van der Meulen. We zijn in de Meddosestraat van 13 tot 16.30 uur. Ieder 
uurtje hulp is meegenomen, eventueel ook bij de voorbereidingen! 

 
 Op woensdag 8 januari houden we misschien wel de 

belangrijkste Algemene Ledenvergadering van de afgelopen 4 
jaar : we vragen u met ons te stemmen over de kieslijst, het 
verkiezingsprogramma en de lijsttrekker. Uw stem telt en is echt 
belangrijk. We hopen dat u massaal aanwezig zult zijn! 

 
 

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! 

 


