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

Terugblik op de raadsvergadering 24-04-2014
door Henk Jan Tannemaat
Tijdens de afgelopen raadsvergadering is het college officieel geïnstalleerd.
Namens WB zullen Rick Gommers en Wim Aalderink de helft van de
wethouderszetels in beslag nemen.
We wensen ze namens de gehele partij en alle leden heel veel succes!
Uiteraard wensen wij ook de overige opnieuw geïnstalleerde
wethouders, onze coalitiegenoten, veel succes. Aankomende 4 jaar
zullen de uitdagingen bijzonder groot zijn en we zullen als raad en
college blijven proberen de wensen van alle Winterswijkers zo goed en transparant mogelijk
uit te voeren.
André van Nijkerken bood als voorzitter van de groep die de coalitieonderhandelingen
hebben gevoerd het programma aan onze voorzitter Thijs van
Beem aan. Een duidelijk coalitieprogramma. Met ruimte voor het
college om de plannen te realiseren. En met veel
afrekenmomenten..
Als coalitie hebben we vorige week ook onze medewerkers niet
vergeten. Alle ambtenaren op verschillende afdelingen hebben
een traktatie ontvangen. Dit om namens de coalitie te onderstrepen dat we dit werk alleen
kunnen doen en kunnen uitvoeren door samen te werken met alle mensen op het
stadskantoor. Hier wordt iedere dag weer uitgevoerd wat de politiek allemaal heeft bedacht!
We zijn bijzonder trots op onze medewerkers. Het waren afgelopen jaren moeilijke tijden.
Met steeds minder medewerkers moet er steeds meer gebeuren. De werkdruk was/is
bijzonder hoog, ook omdat we als raad graag de inwoners op veel fronten maximale
dienstverlening willen geven.
Aankomende 4 jaar zullen er voor ons allemaal veel uitdagingen op onze weg te wachten
liggen. Maar Winterswijks Belang is niet bang voor beren op de weg. We zijn ervan overtuigd

dat we met zijn allen, u als inwoners, wij als politiek en uw
vertegenwoordigers en alle medewerkers van onze gemeente de naam
van ons coalitieprogramma zullen opvolgen:
Samen verder.

Bericht van het bestuur
door Peter Stemerdink
De eerste bestuursvergaderingen in de nieuwe samenstelling hebben we
inmiddels achter de rug. We hebben weer een leuk en groot team voor de aankomende
periode. De huidige samenstelling ziet er als volgt uit;
Peter Stemerdink – voorzitter
Edwin te Winkel – penningmeester
Margreet de Pree – secretaris
Linda Gijsbers – algemeen bestuurslid
Marianne Koole – algemeen bestuurslid
Helma Ligtenbarg – algemeen bestuurslid
Ronald Wiggers – algemeen bestuurslid
Benieuwd naar de gezichten achter deze namen? Op onze website of Facebookpagina staan
ook alle individuele foto’s van de mensen.

Vrijhouden; 9 augustus a.s. WB-zomer BBQ!
Wij willen u alvast oproepen om 9 augustus vrij te houden in uw
kalender. Vanaf ’s middags tot ’s avonds organiseren wij een WBBBQ op een mooie locatie in Winterswijk. Tegen een kleine
vergoeding maken wij er met z’n allen een leuke middag en avond
van. Onder het genot van een hapje en drankje kijken we terug en
vooruit.

Vertrouwen is een belangrijk goed, zeker voor een
politieke partij. Integriteit van de bestuurders van WB
maakt een belangrijk onderdeel uit van de
vertrouwensbasis. WB heeft transparantie van bestuur en
zijn eigen bestuurders altijd hoog in het vaandel gehad.
Op diverse niveaus in onze statuten en HHR liggen ook waarborgen die integriteit borgen.
Toch hebben we als bestuur besloten dat we dit jaar gaan werken aan een
integriteitparagraaf voor WB. Het moet een leidraad worden voor onze WB bestuurders.

Naast een document zullen we ook een discussie houden over integriteit. Dit alles met als
doel duidelijk te maken wat we onder WB als “integer” verstaan.

Bijeenkomst Transitieatlas Primair onderwijs 28-05-2014
door Ruth van der Meulen
In de periode 2012-2020 wordt verwacht dat het aantal basisschoolleerlingen in
de Achterhoek met 24% zal afnemen. Van de 170 basisscholen in de Achterhoek hebben er al
52 minder dan 100 leerlingen. Deze krimp zal beslist gevolgen hebben voor de kwaliteit van
het onderwijs, het aantal arbeidsplaatsen in het onderwijs en de
schoolgebouwen. De Transitie atlas Onderwijs van de Regio
Achterhoek brengt deze krimp en de consequenties daarvan in
beeld . De projectgroep o.l.v. Henkjan Kok gaat in alle 8
Achterhoekse gemeenten de discussie over dit onderwerp aan met
schoolbesturen, beleidsambtenaren, wethouders, raadsleden,
medezeggenschapsraden en schooldirecties en wil op dergelijke
avonden de keuzes ophalen die de betrokkenen willen maken in
deze problematiek. In Winterswijk waren er ongeveer 35 deelnemers aan de avond, waarbij
alle uitgenodigde groeperingen vertegenwoordigd waren. Na een inleiding over de
problematiek en uitleg over het proces, kregen we allemaal een eigen “stem-tablet “, waarop
we allereerst moesten invullen in welke hoedanigheid we onze keuzes gingen maken. Dit was
om bij de interpretatie van de uitslagen onderscheid te kunnen maken tussen de keuze van
b.v. een gemeente ambtenaar en een lid van de medezeggenschapsraad. Er werden ons een
groot aantal keuzes voorgelegd waarbij we met een redelijke
snelheid moesten stemmen. Wat vind je het belangrijkst als
het gaat om kleine scholen : kwaliteit van onderwijs of
afstand? Wat vind je een acceptabele afstand naar een school?
Wat vind je een redelijke opheffingsnorm? Is de aanwezigheid
van een school noodzakelijk voor de leefbaarheid van een
buurtschap? De vragen waren overzichtelijk en vroegen om hele duidelijke keuzes. Soms
lastig omdat er weinig plaats was voor nuancering. Steeds konden we na elke vraag het
resultaat zien, soms ook uitgesplitst naar hoe b.v. de raadsleden gestemd hadden in
vergelijking met de schoolbesturen. Uiteindelijk werd er op basis van onze stemming een
scenario uitgerold voor Winterswijk. Dat resultaat leverde voor ons als raadsleden in elk geval
geen verrassingen op. Al veel langer weten we dat er uiteindelijk een aantal
buurtschapscholen zullen gaan verdwijnen/moeten fuseren. De
in Winterswijk gemaakte keuzes worden samengevoegd met de
keuzes die in de 8 andere Achterhoekse gemeenten gemaakt
worden en zullen leiden tot een regionaal programma van eisen
op basis waarvan er beleid gemaakt gaat worden.
Een hele interessante avond en een prima concept om te
gebruiken als input voor je beleid!

Bericht van de wethouder
door Rik Gommers
Eerst even dit…
De afgelopen weken stonden uiteraard nog in het teken van
coalitieonderhandelingen en alles wat daarbij komt kijken. Het is niet
aan de wethouder om daarover te rapporteren, duaal als we zijn bij
WB. Op een ding na dan... Dat ik wederom tot WB-wethouder ben
gekozen geeft me een dubbel gevoel; een gevoel van dankbaarheid
EN een gevoel van trots. Dank voor alle vertrouwen en steun!!
Zoals u weet is het voor de grensstreek van wezenlijk belang om de grensbarrières te
elimineren zodat we geen perifeer gebied meer zijn. Dat we dus bijvoorbeeld niet meer
worden beoordeeld op onze afstand tot de Randstad, maar op die tot het Ruhrgebied. Er is
nog een lange weg te gaan, maar gelukkig onderhouden we sinds kort, samen met Vreden,
goede contacten met het Nederlands Consulaat in Dusseldorp. Ze zijn enthousiast over onze
wens om een betere (economische) samenwerking te bewerkstelligen in zijn algemeenheid
en over onze plannen voor een dienstencentrum /
bedrijfsverzamelgebouw op de grens bij Gaxel in het
bijzonder. Dat wij samen optrekken als Vreden en
Winterswijk (daarbij doel ik uitdrukkelijk niet alleen op de
gemeente, maar ook op onze ondernemers) is voor ons
inmiddels gemeengoed, maar voor hen niet. Ze hebben
hun hulp aangeboden; iets waar we graag gebruik van
maken. Zo hebben ze aangeboden een bijeenkomst te
organiseren om onze initiatieven breder bekend te maken. Zij verzorgen de uitnodigingen en
daarom leest u daarover niets in deze brief. Het is in ieder geval in Winterswijk, meer leest u
erover binnenkort in de Winterswijkse Weekkrant.
Door de samenwerking krijgen we nu ook uitnodigingen voor de verschillende
bijeenkomsten die worden georganiseerd.. Goed om ons initiatief voor het voetlicht te
brengen en contacten te leggen. Helemaal leuk als ook ons koninklijk paar “acte de
présence” geeft.
Zo hebben we in het consulaat er weer een belangrijke medestander bij en dat geeft de
burger weer moed.

http://www.unternehmerverband.org/no_cache/aktuellestermine/veranstaltungen/detail/artic
le/deutsch-niederlaendischer-unternehmergipfel.html
http://www.moyland.de/

Even voorstellen
door Wim Aalderink
Dit jaar is het precies 20 jaar geleden dat ik op verzoek van mijn toenmalige
werkgever ABN AMRO met mijn gezin neerstreek in Winterswijk. Ik ben dus geen
geboren en getogen Winterswijker, maar wel een geboren en getogen Achterhoeker,
afkomstig uit Steenderen en dus ook ons mooie dialect machtig.
Inmiddels werk ik al bijna 9 jaar niet meer voor ABN AMRO, en heb sindsdien met wisselend
succes geprobeerd als zelfstandig ondernemer mijn brood te verdienen. Ik deed dit door het
geven van trainingen, ondersteuning bij acquisitie en door het schrijven van stukken op het
gebied van economie en monetair beleid voor een lid van het Europees Parlement. Daarnaast
studeer ik geschiedenis aan de Universiteit Utrecht waar ik momenteel bezig ben met de
Master “Politiek en Maatschappij in Historisch Perspectief” die ik eind juni hoop af te ronden.
Bestuurlijk ben ik in Winterswijk betrokken geweest bij
onze schouwburg De Storm, de VVV, de ABH City
Vereniging en het bestuur van een aantal basisscholen.
Momenteel zit ik in de Raad van Toezicht van Stichting
Zorgcombinatie Marga Klompé en ben ik voorzitter van
de stichting die zich inzet om de transformatie van het
voormalige museum Freriks naar de huidige
Museumfabriek aan de Laan van Hilbelink en het
toekomstige belevenismuseum aan de Meddosestraat mogelijk te maken. Functies die ik nu
neer moet leggen om belangenverstrengeling met mijn functie als wethouder te voorkomen.
Winterswijk heeft ontzettend veel te bieden, voor de eigen bevolking en voor bezoekers. We
hebben een winkelbestand en een voorzieningenniveau waar men tot in de wijde omtrek
jaloers op is. Onze sportfaciliteiten, onze scholen en onze culturele voorzieningen zijn,
ondanks alle bezuinigingen waaraan ook Winterswijk niet ontkomt, van een meer dan
uitstekend niveau. Dit is alleen mogelijk wanneer het lokale bestuur gedragen wordt door
alle lagen van de bevolking, politiek alleen kan niets. Dat is de reden dat ik mij in wil zetten
voor Winterswijks Belang. Natuurlijk kunnen we in Winterswijk niet om de landelijke politiek
heen, maar invulling geven aan lokaal beleid kan alleen met een scherp oog voor lokaal
belang! En aan dat laatste wil ik als wethouder namens Winterswijks Belang invulling geven,
samen met natuurlijk Rik, maar ook met de rest van het
college. Als nieuweling in het gemeentelijk bestuur kan ik
alle hulp gebruiken en ik hoop dan ook dat ik op jullie
allemaal mag rekenen. Jullie mogen er op vertrouwen dat ik
meer dan mijn best zal doen voor Winterswijks Belang,
maar vooral voor heel Winterswijk, want dat is uiteindelijk
de reden geweest waarom onze partij is opgericht.
Ik wil iedereen bedanken voor het in mij gestelde
vertrouwen en ik zal mij met meer dan 100% inzetten om dat vertrouwen niet te beschamen.

17 mei 2014 , Open dag de Post ……De kracht van
Winterswijk door Jan Ayele
Na een lange voorbereidingstijd was het dan eindelijk zover , de open dag van
ons nieuwe zenuwcentrum voor al uw vragen over welzijn, zorg en jeugd &
gezin, De POST. Bij binnenkomst valt gelijk op dat het voormalig postkantoor is omgetoverd
tot een bruisende nieuwe werkplek voor tal van organisaties die ons van hieruit van dienst
willen zijn. De verbouwing is prachtig uitgevoerd, er zijn moderne kantoorunits gerealiseerd
die aan alle eisen van de moderne tijd voldoen maar tevens zijn her en der historische
elementen bewaard gebleven die doen denken
aan vervlogen tijden, kortom een prachtig
historisch gebouw dat m.b.t. functionaliteit
geheel voldoet aan de eisen van deze tijd. De
Post is voor Winterswijk de basis voor alle
wetgeving die naar de gemeenten komen zoals,
jeugdzorg, de AWBZ en de participatiewet. In
De POST kunnen we niet alleen gemakkelijk de
weg vinden naar de diverse zorgorganisaties
maar DE POST is ook vooral een
samenwerkingsverband met een vrije
inloopfunctie. Iedere morgen van 09.00 tot 12.00 uur is DE POST geopend voor al uw vragen
rondom welzijn, zorg opvoeden etc. etc. , de medewerkers van DE POST denken mee met uw
situatie, zij zijn de spin in het web van DE POST, ze hebben een ruime kennis en ervaring en
de doelstelling is dan ook dat u altijd met een antwoord DE POST weer zult verlaten, naast de
vaste medewerkers zullen er ook wisselende spreekuren worden gehouden , denkt u hierbij
aan een financieel spreekuur, de wijkagent en reclassering, mantelzorg of bijvoorbeeld een
Somalisch spreekuur. DE POST is er voor al uw zorggerelateerde vragen en wij zijn er zeker
van dat DE POST de komen tijd zal uitgroeien tot het kennis- en regelcentrum op het gebied
van alle zorg voor alle Winterswijkers, DE POST als basis voor de toekomst.

Bericht van de lijsttrekker door André van Nijkerken

Nieuwe coalitie van start
De nieuwe coalitie is onlangs van start gegaan. WB, CDA en
VVD zijn met elkaar overeengekomen samen verder te
gaan. Zo heet ook het nieuwe coalitieprogramma: Samen verder! Het
nieuwe coalitieprogramma is te vinden op de website van WB en werd
op 27 mei aangeboden aan de voorzitter van de Raad, burgemeester
Thijs van Beem. Het nieuwe coalitieprogramma is een kaderstellend
programma. Dat wil zeggen dat de coalitie in dat programma de kaders
heeft aangegeven voor de komende vier jaar: Wat moet tenminste
worden bereikt, gerealiseerd en gedaan? Het nieuwe
coalitieprogramma is vervaardigd in goed overleg tussen WB, CDA en
VVD. Centraal in het programma staan de economie van Winterswijk, de decentralisaties in

het sociaal domein en het financieel beleid. Het is nu aan het College om in samenwerking
met de ambtelijke organisatie invulling te geven aan het nieuwe coalitieprogramma. Ilse
Saris, Gert Jan te Gronde, Thijs van Beem en onze WB-werthouders
Rik Gommers en Wim Aalderink zijn nu dus aan zet en kunnen wat
WB betreft hun borst nat maken. Ook de komende vier jaar moet
namelijk veel gebeuren en heeft WB opnieuw verregaande ambities
voor Winterswijk. Daarbij gaat het ons vooral om de leefbaarheid
van Winterswijk. Krimp en vergrijzing vragen om een gepast
antwoord, net als bijvoorbeeld het internetwinkelen. Hoe houden we onze voorzieningen in
de lucht als onze buurgemeenten wel meeprofiteren, maar niet meebetalen? Hoe zorgen we
voor voldoende werkgelegenheid en welke invulling geven we aan de nieuwe taken in het
sociaal domein? Wat doen we aan duurzaamheid en hoe borgen we de veiligheid van onze
inwoners en bedrijven? Zo maar een greep uit de
vele uitdagingen die nog op ons pad liggen.
Uitdagingen die we graag aangaan, samen met
het CDA en de VVD, maar liefst ook samen met
zoveel mogelijk Winterswijkers. Samen komen we namelijk verder. Vandaar het motto voor
de komende vier jaar: Samen verder!

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.
Bellen of mailen kan natuurlijk ook altijd!

Graag tot de volgende keer!

