
 
 

Nieuwsbrief  
Winterswijks Belang      januari 2014 
 
Beste leden van Winterswijks Belang en andere belangstellenden, 
Vanwege alle drukte iets later dan u had verwacht, treft u hieronder  het eerste  WB nieuws 
aan van 2014. We zijn allemaal volop in actie, zoals u waarschijnlijk al in de media hebt 
gelezen/gezien! 

 

Terugblik op de raadsvergadering 30-11-2013 
door Henk Jan Tannemaat 
 
De één na laatste raadsvergadering voor de 

verkiezingen bevatte weinig discussie punten. Veel punten 
waren al besproken in de commissievergaderingen:  de 
uitbreiding van het AZC en de bouwplannen op het 
Siloterrein. 
 Het agendapunt over Hameland werd volgens Winterswijks Belang uit zijn context gehaald 
door Theo Hartjes van de PvdA. Een betoog  over zaken en verhandelingen die niet aan de 

orde waren, het ging immers om de zienswijzen op de gewijzigde 
begroting.  Het betoog kon dus duidelijk niet rekenen op de steun 
van Winterswijks Belang. We zitten allemaal aan het roer van de 
werkvoorziening Hameland en het is nog steeds storm. Waarbij we 
alle zeilen zullen moeten bijzetten om de haven te bereiken om de 
maritieme metafoor maar mee te besluiten.  Winterswijks Belang 

sprak naast een andere partij uit dat, hoe dan ook, de werkvoorziening Hameland geen 
onderdeel zal uitmaken van de verkiezingsstrijd.  

 
 

 
Presentatie van Het Museum in Boogie Woogie door 
Ingrid Mes 
Op donderdag 23 januari jl. gaf Vereniging het Museum een korte presentatie 
over de plannen in belevenismuseum in de Meddosestraat. Binnenkort krijgt 



men de sleutel van de panden en kan men 
beginnen met de inrichting ervan. (Nog afhankelijk 
of de subsidie vanuit de provincie wordt 
toegekend.)  
Het is de bedoeling de bezoekers van het 
belevenismuseum mee terug te nemen in de tijd 
naar rond 1900, het dorp van Mondriaan en nog 
veel verder terug. In de ontvangsthal komt een 
galerij met bekende Winterswijkers (bijv. 

Mondriaan/Komrij), er wordt een ruimte ingericht als huiskamer in 1900. Er komt een 
historisch diorama, daar kan men de 
geschiedenis van Winterswijk beleven 
tot aan de oertijd. Daarnaast komt een 
ruimte ingericht als oude bakkerij met 
winkel.  Boven het museum zijn er 
appartementen gebouwd voor cliënten 
van Stichting De Lichtenvoorde. Zij 
zullen in het museum een rol gaan 
vervullen.  
Naast de Meddosestraat is er de 
Museumfabriek aan de Laan van 
Hilbelink. Daar staat een enorme 
verzameling van het Museum die voor iedereen toegankelijk is. Er worden daar rondleidingen 
gegeven. 
Het was mooi om te zien dat men nu op zo’n een positieve manier een nieuwe invulling aan 
het Museum heeft gegeven! 

 
Bericht van de lijsttrekker door André van Nijkerken 
 
Beste leden van Winterswijks Belang, 
 
In de ALV van 8 januari jongstleden ben ik 

gekozen tot lijsttrekker van Winterswijks Belang voor de 
gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart aanstaande. Ik 
voel me vereerd en ben er trots op dat ik onze mooie 
kieslijst mag aanvoeren. Die telt maar liefst 38 namen en 
daarmee is het de langste lijst in het bestaan van WB en 
de langste lijst die deelneemt aan de verkiezingen in 
Winterswijk. Belangrijkst vind ik echter de mooie mix 
van mensen op onze lijst en de onderlinge chemie die er 
na al die jaren binnen onze club nog steeds is. Bijna alle 
mensen van het eerste uur zijn nog steeds van de partij 
en daar zijn alleen maar leuke, enthousiaste mensen bij 
gekomen. Super! Wat dat betreft kunnen de 
verkiezingen al niet meer stuk … * naar de kieslijst van 



WB    http://winterswijksbelang.nl/kieslijst  
 
Toch blijft het koffiedik kijken wat de verkiezingen ons gaan brengen. Natuurlijk hebben de 
landelijke partijen de kiezers bij de laatste landelijke verkiezingen opnieuw massaal voor de 
gek gehouden door weer allerlei beloften te doen en niet na te komen, maar veel mensen en 
dus ook kiezers zijn helaas kort van geheugen. Ik ben blij geen verlengstuk te zijn van de 
landelijke politiek, maar deel uit te maken van een grote groep Winterswijkers die met 
oprechte intenties hun schouders onder “hun” Winterswijk willen zetten. We hebben een 
prachtige nieuwe website (zie www.winterswijksbelang.nl) en we hebben een prachtig, 
ambitieus programma voor de komende vier jaar. Of het voldoende is, zal 19 maart blijken. 
De kiezer heeft het laatste woord en dus krijgt Winterswijk per definitie wat het verdient.  
Lees hier ons programma :  http://winterswijksbelang.nl/programma/ 
 
Winterswijks Belang is acht jaar lang de motor geweest van het lokale bestuur. Acht jaar lang 
hebben wij ons het vuur uit onze sloffen gelopen voor Winterswijk en de resultaten daarvan 
zijn overal zichtbaar om ons heen. 
Bijna alle ideeën, initiatieven en 
vooral acties en resultaten kwamen 
van ons, van WB. Wij zijn dan ook 
met recht de enige actiepartij in de 
politiek. De enige partij die ook echt 
iets doet voor Winterswijk en dat 
doet met hart en ziel. Toch zegt het 
niets over de verkiezingen van 19 
maart aanstaande, want dan gaan 
heel andere krachten spelen … 
 
De landelijke partijen zijn al weer 
volop bezig hun bekende trucs uit te 
halen om kiezers te paaien en strooien al weer met prachtige beloften. Ook in Winterswijk 
worden de landelijke partijen vlak voor de verkiezingen opeens actief. Zie bijvoorbeeld de 
VVD, die vlak voor de verkiezingen z’n uiterste best doet om de aanleg van glasvezel in het 
buitengebied te claimen. Of het CDA dat zich zes weken voor 19 maart opeens druk maakt 
om het SKB. Hoe geloofwaardig zijn die twee partijen eigenlijk? Van 2006 tot 2010 hebben zij 
geprobeerd om alles tegen te houden en te frustreren wat door WB werd bedacht, om 
vervolgens van 2010 tot op heden samen met WB de door WB ingezette lijn voor Winterswijk 
volledig door te zetten! En wat te denken van de PvdA, dat die lijn in 2006-2010 samen met 
WB en PW in gang heeft gezet en nu opeens kritiek heeft op allerlei zaken? Hoe 
geloofwaardig ben je dan? 
 
Bij landelijke partijen gaat het echter niet om geloofwaardigheid, maar om macht, om zetels, 

om baantjes. Bij landelijke partijen gaat het niet om iets voor 
Winterswijk te doen, maar om de meeste zetels in de 
gemeenteraad van Winterswijk. Daarom schromen landelijke 
partijen en hun verlengstukken in gemeenteland ook niet om 
kiezers voor de gek te houden en beloften te doen waarvan 
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ze weten dat ze toch niet nagekomen worden. We horen Rutte nog roepen dat de 
hypotheekrenteaftrek bij hem veilig is en dat nivellering en lastenverzwaringen voor de VVD 
onbespreekbaar zijn. We weten inmiddels beter. En Samsom? Geen haar beter. Zie 
bijvoorbeeld hoe hard de ouderen al zijn getroffen door het beleid van dit Kabinet en zie wat 
daar straks door de bezuinigingen in het sociaal domein nog bij gaat komen … 
Natuurlijk moeten keuzes worden gemaakt en ook wij kunnen niet alle problemen van de 
wereld oplossen. Daar moeten we eerlijk over zijn. Maar één ding kan ik u garanderen: Wij 
gaan onze mede-Winterswijkers geen 
beloften doen die wij niet kunnen 
nakomen. Wij gaan onze mede-
Winterswijkers geen mooie verhalen op 
de mouw spelden alleen om ze te 
paaien. Wij gaan onze mede-
Winterswijkers niet bang maken met 
verhalen die niet kloppen, of met 
modder gooien. Wij gaan voor 
Winterswijk! Heel simpel …Wij gaan voor 
Winterswijk! Omdat we trots zijn op 
Winterswijk, omdat het ons Winterswijk is en omdat we ons best moeten blijven doen voor 
Winterswijk. Voor ons dorp en voor elkaar. Wij hebben passie voor Winterswijk en wij hebben 
een toekomstvisie voor Winterswijk. Daarom telt ons verkiezingsprogramma maar liefst 25 
kantjes, meer dan alle programma’s van alle andere partijen in Winterswijk bij elkaar. Het 
hadden er met gemak ook vijftig kunnen zijn en alleen dat zegt al genoeg. Maar of het 
genoeg is voor een goed resultaat op 19 maart? 
 
We willen hoe dan ook de grootste partij 
blijven, want daarmee houden wij het 
initiatief en dat kan voor Winterswijk maar 
beter bij een lokale actiegroep liggen dan 
bij een landelijke praatpartij. Ook vinden 
wij dat wij als lokale partij het dichtst bij 
Winterswijk en de Winterswijkers staan en 
alleen al om die reden de grootste partij behoren te zijn! Niet voor niets legt het Rijk steeds 
meer taken neer bij de gemeenten, want die staan het dichtst bij hun inwoners en bedrijven. 
Maar laten we dan wel met z’n allen voorkómen dat verlengstukken van landelijke partijen de 
dienst gaan uitmaken in ons Winterswijk. Op 19 maart kunnen de Winterswijkers het verschil 
maken. Ik ben benieuwd wat ze gaan doen … 
 
De VVD is al weer druk bezig de vinger te wijzen op de schuldenlast van Winterswijk en blijft 
roepen dat WB daar de oorzaak van is. Exact hetzelfde deed de VVD vier jaar geleden, toen 
met succes en blijkbaar hoopt de VVD diezelfde truc nog een keer te kunnen uithalen. Het is 
bangmakerij en bovendien een verhaal waar met het grootste gemak honderd gaten in 
geschoten kunnen worden. De VVD denkt daar echter mee weg te komen, zonder er ook 
maar iets van een verhaal of een idee voor Winterswijk tegenover te stellen. We kunnen 
alleen maar hopen dat de kiezer daar doorheen prikt, maar dat zal 19 maart moeten blijken. 

Zoals we ook alleen maar kunnen hopen dat de kiezer zich dan nog 



weet te herinneren hoe ze door de landelijke partijen keer op keer voor de gek zijn 
gehouden en in de steek zijn gelaten. Met als gevolg dat steeds meer mensen zich van de 
politiek hebben afgekeerd.  
 
Het is zeer te hopen dat de landelijke partijen op 19 maart de rekening krijgen gepresenteerd 
en dat de lokale partijen massaal gaan winnen. Niets is beter voor de lokale democratie! 
 
André van Nijkerken 

 

Vanuit  het CampagneTeam door Ruth van der Meulen 
 
Na  2 weken 
kerstvakantie is het CT 

weer druk in de weer geweest. 
Inmiddels trekken we niet meer met 
zijn vieren de kar, maar zijn de taken 
meer verdeeld en wordt er heel veel 
gedaan door heel veel actieve WB-ers.  
We hebben inmiddels 10 nieuwe leden, 
we hebben 2  algemene 
ledenvergaderingen gehouden in januari, waarin de kieslijst en het verkiezingsprogramma is 

vastgesteld, we hebben verkiezingsposters 
laten drukken, die u vanaf nu in Winterswijk 
tegen zult komen, we hebben onze kieslijst ( 
de langste ooit in Winterswijk ingediend! ) 
ingeleverd bij de gemeente,  onze nieuwe 
website is in de lucht, we zijn actief bezig 
met facebook en twitter, we zijn elke week te 
vinden in de plaatselijke pers met een 
advertentie van een halve pagina, we 

hebben ons aangemeld voor een 
aantal lijsttrekkersdebatten, zijn de 
laatste hand aan het leggen aan 
onze flyer en bereiden onze 
straatacties voor ( maart ), houden 
iedere zaterdagmorgen een 
ledenberaad in café ’t Weurden om 
onze leden en belangstellenden bij 
te praten, etc. etc. Kortom : we zijn 
hard aan de weg aan het timmeren 
en merken dat we goed gevolgd 
worden, zelfs in de landelijke pers.  
Als het goed is, heeft u de WB 
appel al op heel veel plaatsen terug 

gezien. Bent u zelf actief op facebook of twitter? Wil u WB dan volgen of tot vriend maken en 



zoveel mogelijk delen, liken en retweeten? Op die 
manier wordt ons bereik nog groter! Onderaan deze nieuwsbrief vindt u 

alle belangrijke data terug met betrekking tot onze campagne. We hopen dat u massaal 
aanhaakt en met ons meedoet om deze campagne tot een grote verkiezingsoverwinning te 
laten leiden!!! 

 
Werkbezoek Hameland 30-01-2014  door Ruth van der 
Meulen 
Als raden van alle deelnemende  gemeenten, 
werden we uitgenodigd voor een werkbezoek bij 
WSW bedrijf Hameland in Lichtenvoorde.  

Hameland is het arbeidsontwikkelbedrijf voor de Oost-Achterhoek. Onder dit motto voert 
Hameland voor de gemeenten Aalten, Berkelland, Haaksbergen, Oost Gelre, Winterswijk 
onder andere de sociale werkvoorziening uit. Wethouders van deze vijf gemeenten vormen 
het bestuur van Hameland.  
Momenteel zijn er al meer dan 1.000 sw-medewerkers via Hameland gedetacheerd bij een 
externe opdrachtgever. Voor diegene die daarop aangewezen is, biedt Hameland de 
mogelijkheid van een beschutte werkplek (ongeveer 500 personen).   
Hameland kan namens de gemeenten ook de re-integratie verzorgen van werkzoekenden. Zij 
kunnen werkervaring opdoen en vaardigheden aanleren, zodat hun kans op het vinden van 
een zo regulier mogelijke baan toeneemt.  
Na een uitgebreide rondleiding door het bedrijf en rondleiding bij buur-bedrijf Atag waar 
een groep Hamelanders gedetacheerd is, hadden we een goed beeld van het functioneren 
van Hameland en de mogelijkheden om mensen met een WSW indicatie op een goede 
passende plek te krijgen.  
Tot slot zette directeur Henry Wullink de positie van Hameland in een vlammend betoog 
neer als modern bedrijf, dat met heel veel moeite zijn hoofd boven water houdt en ten 
onrechte geen gelden meer beschikbaar krijgt voor re-integratie trajecten. 
Op dit moment is de gemeenteraad van Winterswijk in afwachting van een onderzoek naar 
de mogelijke scenario’s voor de toekomst van Hameland. Op dit moment moeten de 
betrokken gemeenteraden ieder jaar aanzienlijke tekorten bijpassen in de begroting van 
Hameland omdat de gelden die de rijksoverheid beschikbaar stelt voor de WSW 
voorzieningen, de uitgaven van Hameland niet dekken.  

 
 
 
 
 
 
 

http://www.aalten.nl/
http://www.gemeenteberkelland.nl/
http://www.haaksbergen.nl/
http://www.oostgelre.nl/
http://www.winterswijk.nl/


Vanuit het college door Rik Gommers 
 
De Winterswijkse Aanpak 
Nog “even” ter inleiding. Al bij de 
opkomst van WB in 2006 zijn de 

megalomane plannen van de PPS van destijds ter 
discussie gesteld. Wij vonden toen al dat de 
woningbouwplannen afgestemd moesten worden op 
de behoefte aan woningen en niet op de behoefte 
aan ontwikkeling van weer een lege plek. Verder was 
de politiek destijds de mening toegedaan dat een gemeente die niet een ruime hoeveelheid 
industriegrond beschikbaar had een gemeente was die geen oog had voor de ondernemers. 
Uit de cijfers van de provincie uit 2005 ( !!! ) bleek al dat die mening niet statistisch te 
onderbouwen viel. Overigens verkopen we in Winterswijk nog steeds ieder jaar ca 1 hectare 
industriegrond, maar dat terzijde. Voor ons was (en is) de te volgen werkwijze helder: We 
baseren ons beleid op erkende prognoses zoals die van het CBS. Dat betekent dat we dus op 
de trends die daarin af te lezen zijn adequaat moeten reageren en dat doen we ook. Omdat 
dat gelukkig toen net op tijd is ingezet namelijk, is er in Winterswijk geen sprake van mega-
afschrijvingen in de hoogte van 10-tallen miljoenen ( In de hele Achterhoek is al voor ruim 
meer dan 100 miljoen afgeschreven op grondposities ). Maar op basis van dezelfde 
prognoses kunnen we bijvoorbeeld constateren dat er wel degelijk behoefte is aan nieuwe 
woningen, doordat het aantal huishoudens nog steeds groeit. Dat komt voornamelijk door 
de verandering van onze bevolkingsopbouw.  Dat gaat door tot ca 2025 volgens de laatste 
prognoses. Daarna wordt de behoefte aan woningen minder en volgt er een sloopopgave. 
Sommigen zeggen dat je dus maar beter niet meer kunt bijbouwen. De gedachte daarbij is 
dat je dan ook niet zoveel hoeft te slopen. Dat is een cruciale misvatting! Mensen die nu niet 
in hun woonbehoefte kunnen voorzien, kunnen niet anders dan hun heil elders zoeken en 
doen dat ook. De sloopopgave blijft dus nog steeds dezelfde en de krimp als totaal wordt 
alleen maar versterkt. Let wel: dat is geen vrijbrief voor ongebreideld bijbouwen, maar een 
verklaring waarom we ook hier vasthouden aan een statistisch verantwoorde aanpak en ook 
de woningbouwopgave blijven afstemmen op de behoefte.  
Na deze inleiding snapt u natuurlijk dat we dus blijven werken aan de ontwikkeling van 
Winterswijk op basis van onze / uw toekomstvisie. Natuurlijk omvat die meer dan alleen de 
woningbouwopgave. Alle ontwikkelingen bij elkaar zijn 
vertaald in de structuurvisie van Winterswijk. Hierin zijn de 
doelen opgeschreven die we willen realiseren.  
Maar samen met het introduceren van de hiervoor beschreven 
werkwijze, is ook de manier waarop we de ontwikkelingen 

aanpakken gewijzigd. Zo zijn we in 2007 begonnen middels  
“Charrettes” (een mooi woord voor “handen uit de mouwen” 
workshops) op eigentijdse wijze samen met alle betrokkenen 
ontwikkelingen vorm te geven.  Als portefeuillehouder heb ik 
destijds deze aanpak van stedenbouwkundige Andries Geerse 
geïntroduceerd in Winterswijk en werd hij breed gesteund, dat is nu 



niet anders en als huidig college hebben we hem nogmaals onderschreven.  
“De Winterswijkse Aanpak” met als belangrijkste kenmerk: Samen met betrokkenen 
vraaggericht ontwikkelen. Het document is te downloaden via de volgende link. 
 http://www.winterswijk.nl/bis/dsresource?objectid=534858&type=org  
Uiteraard vind ik het document zeer de moeite waard om te lezen en ik hoop u ook! 
 

 

Vanuit het bestuur door Peter Stemerdink 
 
Op de laatste druk bezochte vergadering hebben we het 
verkiezingsprogramma goedgekeurd. De afgelopen jaren was WB diverse 
malen te vinden in het centrum of bij de supermarkten om meningen te peilen 

of voor kort gesprek. Verkiezingen zijn er één keer per 4 jaar, maar de straat op gaan dat doe 
je niet alleen voor de verkiezingen. De informatie die wij de laatste jaren hebben gekregen 
hebben wij aangevuld met 2 plenaire sessies begin en medio vorig jaar, beide met actieve en 
betrokken Winterswijkers. Daarna zijn er nog 2 sessies geweest met  enkele actieve leden, 
wethouder, fractie, commissieleden en bestuur. Gezamenlijk hebben we toen alle punten 
voor het programma verzameld en opgeschreven. Daarna heeft een kleine groep mensen, 
onder leiding van André van Nijkerken, het definitieve 
programma geschreven. En wat voor een programma dat dat is 
geworden! Een kwalitatief goed en mooi stuk. Een écht WB 
verhaal. Het is een programma vol met ambities en goede ideeën 
voor Winterswijk. En echt WB is ook dat we zelf 2 projecten willen 
gaan opstarten. Projecten waar we zelf de handen uit de mouwen 
gaan steken. De projecten hebben de naam “Winterswijkse 
Milieufabriek” en “Winterswijk helpt”. Op onze nieuwe website www.winterswijksbelang.nl 
kunt u ons programma lezen of downloaden en de projecten bekijken. 
Als laatste voor de mensen met een Facebook pagina. Vergeet niet WB “te liken” en 
berichten te delen van WB. De Facebook pagina van WB is te vinden onder 
https://www.facebook.com/winterswijks.belang. Tot slot ziet u hieronder onze ( vrijwel) 
complete kieslijst! 
 

 

http://www.winterswijk.nl/bis/dsresource?objectid=534858&type=org
http://www.winterswijksbelang.nl/
https://www.facebook.com/winterswijks.belang


Belangrijke data : 
 
Op dit moment komen we iedere zaterdag bij elkaar in café ’t Weurden van 10.30 tot 12 uur 
om elkaar bij te praten over de gebeurtenissen van de afgelopen week en spreken we af wat 
we in de komende week gaan doen.  Gezellig,  goed voor het groepsgevoel en het geeft de 
mogelijkheid om al dan niet spontaan ergens bij aan te haken, afspraken te maken en ergens 
bij betrokken te worden. We hopen dan ook dat u zich allemaal van harte welkom voelt en 
een keer van de gelegenheid gebruik maakt.  In de maand maart gaan we dan na 12 uur het 
dorp in om flyers en appels uit te delen.  
 
In het weekend van 15 en 16 maart en op maandag 17 
maart hebben we mensen nodig die onze flyers in het 
buitengebied willen gaan verspreiden. Op de fiets, met 
de auto, wat maar mogelijk is. Wilt u zich aanmelden 
bij Ingrid Mes? 
 
Op dinsdag 18 maart gaan we massaal huis aan huis 
flyers  in de brievenbussen stoppen. We zoeken hier echt heel veel mensen voor. Ieder half 
uurtje dat u beschikbaar wilt stellen is meegenomen! Als ieder WB lid enkele straten in zijn 
eigen woonwijk zou doen, zijn we al een heel eind! Wilt u zich opgeven bij Ingrid Mes? 

 
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! 

 


