
 
 

Nieuwsbrief  
Winterswijks Belang      april  2014 
 
Beste leden van Winterswijks Belang en andere belangstellenden, 
Hierbij vraag ik weer uw aandacht voor het WB-nieuws van de afgelopen maand: 

 

Terugblik op de raadsvergadering 24-04-2014 
door Henk Jan Tannemaat 
  
Tijdens de afgelopen raadsvergadering 

heeft WB expliciet gevraagd aan Wethouder Saris of de 
voorbereiding op alle veranderingen in het sociaal 
domein al zijn vervat in een plan van aanpak als het gaat 
om de automatisering ofwel de ICT. Veel wethouders 
hebben dan de neiging om deze vraag af te wentelen op 
de collega wethouder met ICT in zijn of haar portefeuille, 
maar de uiteindelijke vraag zal echt beantwoord moeten worden door de vak wethouder, 
wethouder Saris in ons geval! Wij zullen hier regelmatig over aan de bel trekken, omdat we 
vrezen dat we hier ernstig achterop geraakt zijn. 
Graag maak ik ook van de gelegenheid gebruik om onze twee nieuwe wethouderskandidaten 
te noemen. Rik Gommers was wethouder voor WB en blijft dit ook aankomende 4 jaar met 
een ietwat gewijzigde portefeuille doen. De nadruk komt wat meer te liggen op economie en 
bedrijvigheid en dan vooral de industrie en productiebedrijven en Euregionale 
samenwerking. Daarnaast treedt voor onze partij Wim Aalderink aan. Hij zal het 0,6 fte 
wethouderschap gaan vervullen met o.a. de dossiers Hamaland en SDOA. Ook sport zit in 
deze portefeuille. Wij zijn ervan overtuigd dat de heren een waardevolle bijdrage aan het 
college zullen geven. WB wenst ze veel succes! 

 
Even voorstellen….. 
door Linda Gijsbers 
 
Ik ben Linda Gijsbers, 38 jaar en geboren en getogen in Winterswijk. 
Samen met mijn gezin woon en werk ik hier met veel plezier.  
In het dagelijks leven werk ik in het mooie SKB als operatie assistente. Een 



heel mooi, divers vak, waarbij je een stukje kan bijdragen aan de gezondheid en het welzijn 
van de mens. Helaas kom ik hier ook de minder leuke kanten van het leven tegen. Een van de 
speerpunten van WB is dat het SKB moet blijven. Iets wat ik alleen maar kan steunen! Niet 
alleen omdat ik er werk, ik ben ervan overtuigd dat de zorg die het SKB levert van hoge 
kwaliteit is. Daarnaast heeft het SKB een belangrijke streekfunctie. Je moet er toch niet aan 
denken om minimaal 30-45 minuten onderweg te zijn, wanneer je met spoed zorg nodig 
hebt?  
Sinds de oprichting van Winterswijks Belang ben ik lid van de partij. WB was en is voor mij 
een logische keuze. Als echte Winterswijkse vind ik het belangrijk dat er een partij is die echt 
alleen lokale belangen behartigt en niet vanuit de landelijke politiek aangestuurd wordt. WB 
is van en voor alle burgers van Winterswijk! Ik vind het daarom geweldig om te zien, wat er in 
de afgelopen jaren bereikt en gedaan is in Winterswijk. Winterswijk bruist 
weer! Zoals het centrum van Winterswijk, maar ook op sportgebied.  Mijn 
kinderen zijn actief in de sport. Mijn zoon voetbalt bij FC Winterswijk, een 
geweldig mooi sportcomplex is neergezet op Jaspers. En zie ook de turnhal, 
waar mijn dochter menig uur in de week te vinden is. Wat een mooie 
accommodatie! Daar kon ik vroeger als turnster alleen maar van dromen. Mede door deze 

grote investeringen is er op sportgebied meer mogelijk in 
Winterswijk! Er kunnen meer en grotere evenementen 
georganiseerd worden, waardoor er meer mensen een kijkje in 
Winterswijk nemen.  Na 8 jaar aan de zijlijn te hebben 
meegekeken, vond ik het tijd worden om mij meer in te zetten 
voor de partij. Rond kerst werd mij gevraagd of een 

bestuursfunctie misschien iets was voor mij. En deze heb ik aangenomen. Ik heb er veel zin in 
en hoop mijn steentje te kunnen bijdragen! We gaan ervoor!! 
 

Even voorstellen…… 
door Margreet de Prée 
 
Niet in Winterswijk geboren, maar er wel getogen. Ik ben Margreet de Pree en 
werk vier dagen per week in het Streekziekenhuis Koningin Beatrix op de 
afdeling Communicatie. Naast mijn baan en moederschap, ik ben moeder van 

vier inmiddels bijna volwassen kinderen,  heb ik altijd vrijwilligerswerk gedaan. Van het één 
maal per jaar lopen van een collecte en het coachen van een hockeyteam tot het vervullen 
van een rol in de sponsorcommissie van de Winterswijkse Hockeyvereniging.  Na bijna tien 
jaar vond ik het tijd voor wat anders en heb ben ik  lid van WB geworden. Een bewuste keuze, 
want WB staat voor het belang van de Winterswijker en heeft de afgelopen jaren heel wat 
van de grond gekregen. Daaraan wil ik graag mijn steentje bijdragen en 
alleen lid zijn was voor mij dan ook niet voldoende. Ik wilde graag meer 
en ben vervolgens gevraagd voor het bestuur. Sinds de ALV van 23 april 
jl.  is dit officieel. Binnen het bestuur vervul ik de rol van secretaresse, 
een taak die ik heb overgenomen van Ingrid Mes. De eerste mailtjes 
hebben jullie inmiddels van mij ontvangen. Ik heb vreselijk veel zin in de 
bestuursfunctie en ik hoop op die manier een bijdrage te kunnen 



leveren aan een gezond woon-, werk- en leefklimaat voor jong en oud en als spin in het web 
jullie te voorzien van informatie uit het bestuur en de fractie. 
 

Even voorstellen….. 
Marjan Koole, komt in de volgende nieuwsbrief aan de orde 

 

De eerste indrukken als raadslid 
door Ingrid Mes 
 
Na de verkiezingen konden we eindelijk met het ‘ echte’ 

werk beginnen. In de raadsvergadering van  27 maart werd de nieuwe 
raad geïnstalleerd.  Alhoewel ik me er van tevoren geen voorstelling van 
kon maken, was het toch best wel spannend om de eed af te leggen. 
Er komt heel wat op je af als raadslid: heel veel leeswerk, nog veel meer 

uitnodigingen voor van alles en nog wat en niet te 
vergeten, vergaderingen. Gelukkig is er voor mij als 
nieuw raadslid veel ondersteuning van onze ervaren raadsleden. Handig 
om als vraagbaak te gebruiken. Daarnaast heb ik al een maand of 3 “ 
stage” gelopen als plaatsvervangend commissielid, dus ik had ik al een 
goede indruk van wat  raadslid zijn inhoudt.  
Ik vind dat we als fractie en commissie een mooie mix van oud en nieuw 
zijn. Voor de aankomende 4 jaar gaan we ons weer voor de volle 100% 
inzetten en ik ben trots dat ik daar mijn steentje aan mag bijdragen! 

 
 

Bericht van het bestuur 
door Peter Stemerdink 
  
Terugkijkend over de afgelopen periode is er 

veel gebeurd. Het meest in het oog springende waren 
natuurlijk de verkiezingen. We hebben een klinkende 
overwinning geboekt, maar liefst 17% meer Winterswijkers hebben op WB gestemd ten 
opzichte van 2010. Een fantastisch resultaat. Dit resultaat hebben we te danken aan de inzet 
van velen binnen WB. Het geeft aan dat de Winterswijkers ook zien waar we voor staan en, 
nog veel belangrijker, wat we doen. Ik wil bij deze dan ook iedereen bedanken voor zijn of 
haar bijdrage, we hebben in de verkiezingstijd maar weer eens gezien hoeveel enthousiaste 
leden we allemaal hebben. Bedankt nogmaals! 
 
In deze nieuwsbrief ook een minder leuk bericht. Ik wil stilstaan bij het overlijden van één van 
onze leden van het eerste uur. De heer Dick Veenhuis. Velen van ons kennen Dick Veenhuis 
als “meester Veenhuis”. Dick Veenhuis kreeg in 2008 de ere-penning van de gemeente 
Winterswijk voor zijn inzet voor Kamp Wenters op Vlieland. Maar ook binnen WB heeft Dick 
ons altijd met raad en daad bijgestaan. Altijd oprecht betrokken en geïnteresseerd. Tot op 



het laatst. Met een afvaardiging van WB zijn we wezen condoleren. Wij zullen Dick missen en 
wij wensen bij deze Dicky Veenhuis en familie sterkte toe met het verlies. 
 
Nadat de verkiezingsuitslag bekend was werd in het voorlopig coalitieakkoord duidelijk dat 
WB 2 wethoudersposten mocht gaan leveren. Één voltijd en één deeltijd wethouder (0,6FTE). 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de selectiecommissie, de 

selectiecommissie is in de ALV van januari door de leden 
officieel geïnstalleerd. De selectiecommissie is belast met het 
werven en selecteren van de wethouders. De leden van de 
selectiecommissie hebben een (competentie) profiel voor de 
wethouders opgesteld en deze door de ALV in april laten 
goedkeuren. De werving is gestart op 15 april en er hebben 
zich toen 4 kandidaten gemeld. De selectiegesprekken hebben 
plaatsgevonden in het weekend vanaf 25 april. Op 

zondagavond 27 april heb ik als voorzitter van de selectiecommissie alle kandidaten gebeld 
met het eindresultaat. Felicitaties kon ik overbrengen aan Wim Aalderink en Rik Gommers 
met de voordracht voor de positie van wethouder. Namens het bestuur feliciteren wij beide 
heren. Wij hebben het volste vertrouwen dat beide heren de taken die er voor hun liggen aan 
kunnen. 
 
In de ALV van 23 april hebben we ook nieuwe bestuursleden gekregen. Verderop in deze 
nieuwsbrief stellen Linda Gijsbers, Marianne Koole en Margreet de Pree zich voor. Wij zijn blij 
met deze uitbreiding van het bestuur en ik wens de dames veel succes toe!  

Mieke Oxener nam na jarenlang haar enorme steen te hebben 
bijgedragen afscheid van het bestuur. Mieke blijft zich vol inzetten voor 
WB. Daarnaast gaat ze zich inzetten voor de Stichting Twiga. Stichting 
Twiga ondersteunt kleinschalige projecten waarin kinderen een betere 
toekomst krijgen door middel van kwaliteitsonderwijs. In de ALV heb ik 
uitgebreid stil gestaan bij de tomeloze inzet van Mieke en haar 
verdienste voor WB. Het papier is tekort om alles te benoemen, dus ik 
volsta nu met een heel dikke “dank je wel Mieke voor alles!”. Het bestuur 
ziet er nu als volgt uit; Peter Stemerdink voorzitter, Margreet de Pree 

secretaresse, Edwin te Winkel penningmeester en de algemene bestuursleden Linda Gijsbers, 
Marianne Koole, Helma Ligtenbarg, Margreet de Pree en Ronald Wiggers. 

 

Bijeenkomst Regio Achterhoek 15-04-2014  
door Ruth van der Meulen 
 
Meer dan de helft van de nieuw aangetreden Achterhoekse 

volksvertegenwoordigers toonde interesse in het thema ‘samenwerken over 
gemeentegrenzen heen’; ruim honderd raadsleden waren 15 april aanwezig bij de 
bijeenkomst ‘Wat doen we samen in de Achterhoek’. Gezien de opgaven die op de 
Achterhoek afkomen, wordt deze samenwerking steeds belangrijker.Regionale 
samenwerkingspartners stelden zich voor: Regio Achterhoek met de Achterhoek Agenda 
2020, de Stuurgroep 3D met de drie decentralisaties in de zorg en de ODA, de 



Omgevingsdienst Achterhoek met taken op het gebied van de milieuwetgeving. Daarna 
waren er negen druk bezochte w orkshops, onder andere over de Achterhoekse Groene 

Energie Maatschappij, het project 
Kernenfoto’s, het onderzoek 
Basismobiliteit, de nieuwe Participatiewet 
en de Jeugdwet Kind en Gezin. De gehele 
WB fractie was aanwezig en heeft zicht 
verdeeld over de 9 workshops om op die 
manier een zo breed mogelijk beeld te 
verkrijgen van alle lopende projecten 
waarin er samengewerkt wordt met ( alle 
) Achterhoekse partijen/gemeenten. 
Soms waren we blij verrast over de 
positieve voortgang van lopende 

projecten, soms waren we teleurgesteld verrast door het gebrek aan visie en realiteitszin van 
deelnemende partijen. Het is echt een enorme klus om over de gehele breedte van de 
werkvelden de neuzen dezelfde kant op te krijgen, bovenal als we te maken krijgen met 
ingrijpende veranderingsprocessen ( zoals de transities in het sociaal domein ) of een andere 
realiteit ( zoals de ontgroening, vergrijzing en bevolkingskrimp en minder budgetten ). We 
hebben dan mensen met lef en visie  nodig die voorop durven lopen en anderen weten te 
inspireren om over hun eigen heggetjes heen te kijken, eigen keuzes ter discussie te stellen, 
eigen patronen durven los te laten en anderen op te zoeken in samenwerking. Wat ons 
betreft bleef het nog teveel bij samen praten over hoe goed het zou zijn om samen te 
werken en te weinig bij “wat gaan we dan doen”.   
Liesbeth Spies, onafhankelijk voorzitter van de Achterhoek Agenda 2020, sloot de avond af 
met een oproep aan raadsleden om betrokken te blijven. “U bent één van de drie O’s, u bent 
verantwoordelijk voor de projecten  die wij hebben uitgevoerd  en nog gaan doen. Ik heb de 
afgelopen tijd ‘urgentie’ en ‘samen’ onder uw aandacht gebracht. De Agenda2020 krijgt drie 
speerpunten: werkgelegenheid, woon-leefklimaat en bereikbaarheid. Binnenkort presenteren 
wij deze Uitvoeringsagenda 2020 aan u en op 6 mei ook aan het koningspaar, dat dan de 
Achterhoek bezoekt.” 

 
Bericht van de lijsttrekker door 
André van Nijkerken 
Voortgang coalitievorming 
 Direct na het besluit om in dezelfde coalitie 

verder te gaan, is samen met het CDA en de VVD een start 
gemaakt met het schrijven van het coalitieprogram. Daar zijn 
we op dit moment nog volop mee bezig. In het coalitieprogram wordt vastgelegd wat we 
deze bestuursperiode (minimaal) willen bereiken, welke activiteiten we deze bestuursperiode 
sowieso willen uitvoeren en welke uitgangspunten wij bij dit alles van belang achten. De 
besprekingen hierover met het CDA en de VVD verlopen tot nu toe in een goede, 
constructieve sfeer. Planning is om het coalitieprogram in de gemeenteraadsvergadering van 
21 mei aanstaande te kunnen presenteren. Uiteraard stellen wij ook onze WB-leden dan 
meteen op de hoogte. 



 
 

Vanuit  het CampagneTeam door Ruth van der Meulen 
 
Op de ALV van 23 april heb ik de 
aanwezige leden namens het 
Campagneteam op de hoogte gebracht 

van ons plan om de verkiezingscampagne uitgebreid 
te evalueren en vast te leggen. We willen de volgend 
punten aan de orde laten komen bij de evaluatie : 
tijdslijn ( wanneer zijn we waar aan begonnen, 
wanneer moet je bepaalde dingen geregeld hebben 
), financieel ( wat was het budget, wat hebben we uitgegeven ), strategisch ( welke keuzes zijn 
er gemaakt, waarom en hoe zijn die uitgepakt ) en praktisch ( hoe hebben we alles 
georganiseerd, straatacties, flyeren ). Daarbij willen we ook vragen om uw input : hoe heeft u 
de campagne ervaren, wat vond u goed/niet goed, welke reacties heeft u op de campagne 
ervaren in uw omgeving? Wij horen  het graag van u! ( mail/telefoon/brief ).  
Alvast bedankt voor uw bericht!  
 
 
 
 
 

 
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. 
Volg ons ook op Facebook www.facebook.com/winterswijks.belang 
daar leest u snel al het laatst nieuws of op onze vertrouwde website 
www.winterswijksbelang.nl 
 

Graag tot de volgende keer! 

 

http://www.facebook.com/winterswijks.belang
http://www.winterswijksbelang.nl/

