
 

 

 
 

Nieuwsbrief  
Winterswijks Belang      september 2014 
 
Beste leden van Winterswijks Belang en andere belangstellenden, 
Na een heerlijk lange zomervakantie met veel zon en rust, zijn we als WB-ers weer heel erg 
actief geweest in de afgelopen maand. Hierbij vragen wij dan ook weer uw aandacht voor het 
WB-nieuws van de maand september: de eerste nieuwsbrief na de zomervakantie 
 

 

Terugblik op de raadsvergadering 18-09-2014 
door Henk Jan Tannemaat 
 
Nieuwe kunstgrasvelden en clubhuizen op Jaspers en Trias, korfbal WIKO en 

hockeyclub Avanti een extra veld en accommodatie, Archeus in het nieuw evenals Hickory... 
Wie durft te beweren dat de politiek geen hart heeft voor de sport in onze woonplaats heeft 

iets over het hoofd gezien. Met WB 
wethouders als kartrekkers (van Nijkerken en 
Gommers) hebben we de sportnota 
uitgevoerd en (zelfs als je het landelijk beziet) 
onze sportvoorzieningen naar een topniveau 
gebracht. Waarom zeg ik dit? Omdat mensen 
soms erg kort van memorie zijn. En dat is niet 
altijd gemakkelijk voor een gemeenteraadslid. 
Is het niet zo dat er bij verkiezingen wordt 
gezegd dat we teveel geld uitgeven? Geld van 
de burgers? Dat van ons verwacht wordt dat 

we efficiënt omgaan met gemeenschapsgeld? Net zo goed als er vaak wordt gesproken over 
het feit dat we vinden dat Winterswijk een groene, duurzame gemeente moet zijn en blijven? 
Ons buitengebied is een ontzettend waardevol goed. Waarom zeg ik dit allemaal? Omdat 
WB het jammer vindt dat de gemeente van enkelen niet de kans 
krijgt om de nieuwe manier van afval ophalen uit te leggen. We 
gaan nu nog beter afval scheiden, we halen meer oud papier op 
meer locaties op via de Rova en we zijn straks goedkoper uit. De 
gemeente wil dat alle 29000 inwoners op een duurzame, efficiënte 
en goedkope manier van het afval af kunnen komen. Dat zijn we 
verplicht en hebben we u allen beloofd! En laten we daarmee de 
vrijwilligers van al die verenigingen die nu oud papier ophalen in 
de kou staan? Nee natuurlijk niet! Gaat er wat veranderen? Soms 
veranderen zaken in het leven. Maar neem gerust van ons aan dat indien we allemaal, de 



 

 

gemeente en de vrijwilligers van de verenigingen, open staan voor iets nieuws en willen 
luisteren naar de ideeën die het college heeft over alternatieve manieren van geld vergaren 
voor hun club, er alleen maar winnaars zijn onder de streep. U als burger, de verenigingen 
met hun inkomsten en tot slot het milieu...   

 

Werkbezoek Hameland  24-09-
2014  door Ingrid Mes 
 
Woensdag 24 september ben ik op werkbezoek geweest bij  Hameland in 

Lichtenvoorde.  Doel van het werkbezoek was om nieuwe raadsleden bij te praten over de 
herstructurering die  Hameland heeft uitgevoerd en over de nieuwe Participatiewet.  
Er waren veel nieuwe  raads-en commissieleden uit de omgeving aanwezig . We kregen eerst 
een rondleiding langs alle werkplaatsen. Wat mij opviel is dat er veel werk voor recycle 
bedrijven wordt uitgevoerd. Dat brengt meer uitdaging en afwisseling in het werk met zich 
mee.  
Daarna werd er door 3 medewerkers uitleg gegeven over de manier van werken bij de 
Hameland.  Met name waarop de intake werd geregeld, kwam aan de orde. Ongeveer 900 sw 
medewerkers zijn gedetacheerd bij bedrijven, voor ongeveer 600 sw medewerkers  biedt  
Hameland de mogelijkheid om aan de slag te gaan in haar eigen werkbedrijf.  
Feit blijft dat door de invoering van de participatiewet de sociale werkvoorziening zal 
verdwijnen. De verantwoordelijkheid voor deze groep mensen 
komt bij de gemeentes te liggen.  “Participeren naar vermogen”  is 
dé kreet die je overal hoort. Hoe gaan we dit uitvoeren en hoe 
houden we het betaalbaar?  Met name dat laatste is van belang. 
Dat vergt een hele omschakeling in onze manier van denken en 
doen. We hebben daar met z’n allen nog een mooie uitdaging 
aan! 

 

Informatie avond SKB 24-09-2014 
“Ontwikkelingen en uitdagingen in de 
zorg” 
door Jan Ayele 

 
Deze avond kende een grote opkomst en we werden hartelijk 
welkom geheten door Tineke Zomer, beleidsmedewerkster grensoverschrijdende 
samenwerking SKB . Aansluitend volgden er een aantal presentaties over o.a. het medisch 
beleidsplan, de samenwerking in de regio, nieuwe markt, nieuwe kansen, effecten van 
veranderde wetgeving etc. etc. 
Een van de belangrijkste aspecten is de integrale zorg, een nieuw maar begaanbaar pad voor 
de toekomst. Met de Hoofdlijnakkoorden hebben partijen in de zorg besloten om de 
medische specialistische zorg maar zeer beperkt te laten groeien, daarmee komt men 

tegemoet aan de maatschappelijke druk om 
de zorg betaalbaar te houden. Tegelijkertijd 
legt het wel de uitdaging neer bij de 
zorgaanbieders om binnen die beperkte 
groeiruimte ook gehoor te geven aan de 
stijgende zorgvraag. In de integrale zorg 
staat de zorg van de burger in de regio 
centraal , grenzen tussen zorgaanbieders 
verdwijnen en communicatiesystemen en 



 

 

samenwerkende professionals zijn belangrijker dan de gebouwen waar de zorg geleverd 
wordt. Deze ontwikkeling vraagt niet alleen veel van de zorgaanbieders, om deze 
omwenteling echt succesvol te laten zijn, zijn aanpassingen in de bekostiging en 
investeringen in de lokale infomatie/infrastructuur noodzakelijk. Hiermee hebben ook 
zorgverzekeraars en investeerders een rol in het vormgeven van het nieuwe denken en doen 
in de zorg.   
Samengevat komt het erop neer dat men zoveel  terug wil grijpen op de eigen kracht van de 
burger, speerpunten liggen dan ook bij preventie, sociale netwerken, huisarts, wijkteams 
zorg, wonen en welzijn. Een van de grote doelstellingen voor de komende tijd  is dan ook  
een goede samenwerking tussen 0e lijns-( eigen kracht en netwerk) ,1ste lijns-zorg  
( kortdurende ondersteuning en zorg)  met als resultaat zoveel mogelijk 2e lijns-zorg  
( langdurige en specialistische zorg) ,de duurste vorm van zorg, te voorkomen. Om maar met 
een cliché af te sluiten: een mooie uitdaging ! 

 
Winterswijks Belang steunt het 
nieuwe grondstoffenbeleid 
door André van Nijkerken 
 
In oktober van dit jaar wordt in Winterswijk een 

start gemaakt met “omgekeerd inzamelen van afval”. Een 
vooruitstrevende manier van afval inzamelen, waarbij de nadruk ligt op de inzameling van 
herbruikbare materialen in plaats van op restafval. We praten dan ook niet meer over een 
nieuw afvalstoffenbeleid, maar over een nieuw grondstoffenbeleid. 
Winterswijks Belang steunt het nieuwe grondstoffenbeleid, dat in oktober in de Commissie 
Ruimte respectievelijk de Raad van Winterswijk zal worden besproken. Onze wereld hebben 
we slechts te leen van onze kinderen en kleinkinderen, dus alles wat bijdraagt aan een betere 
wereld, kan rekenen op de steun van WB.  
Het nieuwe grondstoffenbeleid is bedoeld om het milieu minder te belasten en zuiniger om 
te gaan met schaarse grondstoffen. Wie kan daar op tegen zijn? Toch bereiken ons al de 
eerste protesten tegen het nieuwe grondstoffenbeleid. Voor een deel lijken die voort te 
komen uit niet goed begrijpen van het nieuwe grondstoffenbeleid. WB heeft dan ook al bij 

het College aandacht 
gevraagd voor een goede 
communicatie. 
De uitdaging voor ons allen 
wordt straks om zo weinig 
mogelijk restafval over te 
houden door zoveel 
mogelijk herbruikbaar 
materiaal aan te bieden 
voor hergebruik. Voor die 

herbruikbare materialen worden in de kern van Winterswijk maximaal drie containers 
beschikbaar gesteld: Eén voor groente-, fruit- en tuinafval (GFT), één voor plastic (waar we nu 
nog plastic zakken voor gebruiken) en  
-zoals het er nu naar uitziet- één voor papier (dat we nu nog in dozen verzamelen). Volgend 
jaar wordt meer bekend over het inzamelen van blik- en drankverpakkingen in combinatie 
met plastic, waardoor we nog minder restafval hoeven over te houden. 
Onze huidige grijze container voor restafval verdwijnt uit de kern van Winterswijk en uit de 
kernen van het buitengebied, want dat moeten we straks in ondergrondse containers stor-
ten. Die ondergrondse containers komen zowel in de kern van Winterswijk als in de kernen 



 

 

van het buitengebied. De rest van het buitengebied houdt een grijze container voor restafval, 
omdat de afstand tot de ondergrondse containers te groot is. 
Met dit nieuwe systeem kunnen we vanaf 2016 invloed uitoefenen op de hoogte van de 
afvalstoffenheffing, door zo weinig mogelijk restafval te storten. Hoe minder we storten, hoe 
goedkoper het wordt (en hoe minder we naar ondergrondse containers hoeven te brengen). 
Tegenstanders van het nieuwe grondstoffenbeleid wijzen onder andere op de extra container 
die straks extra ruimte in beslag gaat nemen. Dat klopt, maar die ruimte is men nu ook kwijt 

met dozen oud papier en/of zakken 
plastic. Ervaringen elders in het land 
leren dat juist het verzamelen van 
papier en plastic in containers minder 
vervuiling geeft in de leefomgeving en 
tot een hogere opbrengst van 
herbruikbaar afval leidt. Anders 
gezegd: Men gebruikt een container 
eerder dan een doos of plastic zak en 
het geeft bovendien minder rotzooi en 
uiteindelijk ook minder restafval. Prima 
toch? 
Een ander argument dat tegenstanders 

gebruiken, is dat het nieuwe systeem duurder is. Dat is niet waar, het wordt zelfs goedkoper, 
o.a. omdat de hogere opbrengst van herbruikbaar materiaal en de lagere kosten door minder 
restafval (gedeeltelijk) in de tarieven worden verwerkt.  
Blijft over het protest van de huidige 
inzamelaars van oud papier; verenigingen 
die met het nieuwe grondstoffenbeleid een 
inkomstenbron gaan verliezen. WB vindt 
dat de politiek samen met de verenigingen 
op zoek moet naar alternatieve 
inkomstenbronnen, danwel manieren om 
de kosten voor verenigingen omlaag te 
brengen. Zoals in het sportbeleid is 
gebeurd, door verenigingen de mogelijkheid te bieden een deel van het onderhoud van 
sportcomplexen op zich te nemen, in ruil voor een lagere rekening van de gemeente. 
Met creativiteit moeten we samen een heel eind kunnen komen. Op een nog mooiere 
toekomst voor Winterswijk!  
 

 
 “Winterswijk helpt” door Vlok van Harten 
Onder de werktitel ‘Winterswijk helpt’ is het tweede project uit ons 
verkiezingsprogramma afgelopen maand van start gegaan. Doelstelling van 
het project is het opzetten van een ruilsysteem waarbij Winterswijkers 
diensten kunnen inzetten en vragen. Uitgangspunt is dat iedereen iets kan en 
dit talent kan inzetten voor anderen. In ruil daarvoor kan hij/zij een beroep 

doen op anderen voor een wederdienst. Om vraag en 
aanbod te regelen wordt een puntensysteem opgezet. Dit 
project is een stimulans voor iedereen om actief deel te 
nemen aan de Participatiesamenleving. Het draagt ook bij 
aan bestrijding van eenzaamheid omdat iedereen de 
mogelijkheid wordt geboden zich voor een ander in te 
zetten en kan voorkomen dat mensen passief aan de kant 
blijven staan. De projectgroep wordt gevormd door Ruth 



 

 

van der Meulen, Ingrid Mes, Marianne Koole en Vlok van Harten, met Margreet de Pree als 
reserve lid.  
Onze doelstelling is om het systeem volgend voorjaar operationeel te hebben.  
Wordt vervolgd… 
 

Burgerinitiatief voor wonen in het buitengebied 22-09-2014 
door Vlok van Harten 
 
Enkele maanden geleden presenteerde Werkgroep Wonen van de Buurtschappenvisie 
Winterswijk bij monde van André Menting aan raads- en commissieleden een initiatief om 
vrijgekomen agrarische bedrijven (VAB) om te vormen tot wooneenheden voor huurders in 
een zgn Collectief Particulier Opdrachtgeverschap voor Huurders (CPO-H). Hierbij vormen de 
huurders een coöperatie die eigenaar is en opdracht geeft tot realisatie ven de woningen en 
vervolgens huren zij van de coöperatie. 
De doelstelling is het realiseren van betaalbare huurwoningen in het buitengebied en het 
geven van een nieuwe invulling aan leegkomende boerderijen.  
Op 22 september vond een informatiebijeenkomst plaats voor belangstellenden in het 
Gemeentekantoor. De opkomst was groot. Naast een aantal raads- en commissieleden en 
ambtenaren was het merendeel van de circa 100 aanwezigen geïnteresseerd als potentiële 
deelnemer, waarvan ook een flink aantal van buiten Winterswijk (o.a. Twente). Tijdens de 
bijeenkomst werd uitleg gegeven over deze vorm van 
eigenaarschap in combinatie met huren en werden 
deelnemers gezocht voor het pilotproject. Na afloop 
van de meeting meldden zich 23 serieuze kandidaten 
voor de werkgroep die deze pilot moet gaan 
realiseren. Ondersteuning voor het project wordt 
gegeven door diverse partijen tw: Werkgroep Wonen 
van de Buurtschappenvisie Winterswijk, De 
Vereniging Kleine Kernen Gelderland, Gemeente Winterswijk, Provincie Gelderland en 
Platform31.  
Een interessant initiatief en een flinke uitdaging deze pilot met alle juridische en praktische 
problemen tot een goed einde te brengen. We gaan het volgen. 
 

 

20 jarig jubileum WCL 
 26-09-2014 door Jan Oonk 
 
Deze keer wil ik een stukje schrijven over de stichting W.C.L. oftewel Stichting 
Waardevol cultuurlandschap. Vorige week was er een receptie ter gelegenheid 

van het twintig jarig jubileum van de stichting W.C.L. Het was een druk bezochte receptie 
waarbij o.a. aanwezig waren voormalig burgemeester van Erkelens die maar even in 
Winterswijk burgemeester is geweest maar in die tijd een niet geringe bijdrage voor de 
stichting heeft geleverd die toen in oprichting was. Ook 
Christine Stigter, onze vorige burgemeester heeft zich er voor 
ingezet dat W.C.L. is wat het nu is. Wat doet W.C.L. nu en heeft 
W.C.L. gedaan in het verleden : om maar een paar dingen te 
noemen de verenigingsgebouwen in Kotten, Woold en Ratum 
opgeknapt met subsidie van de provincie in het kader van de 
poort van het Nationaal Landschap Winterswijk. Bij alle 
gebouwen is er ook een oplaadpunt voor E bikes. Ook heeft 



 

 

men geld uit getrokken voor het opknappen en in 
stand houden van karakteristieke kippenhokken en 
karloodsen. 
Op dit moment loopt er een GLB pilot project 
Winterswijk waarbij op Europees niveau verwacht 
wordt van de landbouwer dat men meer biedt dan 
alleen voedsel en grondstoffen. W.C.L. is gekozen 
samen met drie andere gebieden in 2010 om 
vergroening in het gebied vorm te geven. Daarvoor 
zijn inspirerende voorbeelden nodig. De andere 
pilotprojecten zijn Agrarische Natuurvereniging Water en Land& Dijken, de vereniging 
Noordelijke Friese Wouden en de agrarische Natuurvereniging Oost Groningen. Toen men in 
2011 begon hadden zich 97 landbouwers aangemeld in 2012 was dit aantal al opgelopen tot 
127 en dat is 38% van de Winterswijkse Landbouw bedrijven die mee gedaan hebben. 
Tegenover de Sevinkmölle is een proefveld aangelegd van verschillende graansoorten dat is 
geopend door de gedeputeerde van Dijk samen met wethouder en voorzitter van W.C.L  G. J. 
te Gronde. Hier zijn 30 verschillende graansoorten ingezaaid. Hier kan men zien welke 
soorten geschikt zijn voor bijvoorbeeld akkerranden, kleine onrendabele percelen, etc.  etc. 
De opzet van dit project is dat landbouwers een vergoeding kunnen aanvragen voor slecht te 
bewerken of moeilijk te bereiken kleinschalige gebieden. Op dit moment is dat nog niet zo 
maar W.C.L. wil zich blijven inzetten om dit mogelijk te maken. Zo kan ik nog wel meer 
schrijven over Stichting W.C.L maar dat een andere keer .            
 

 
Overstappen naar de AGEM door 
Tim Jonker 
 
Tijdens een fractie vergadering in 2013 
kwam ik achter het bestaan van de AGEM. 
Hiervoor had ik hier nog niks van vernomen. Wat meteen leidde tot de 

opmerking van vele over de communicatie strategie van de AGEM. Tijdens een commissie 
vergadering over de voortgang van AGEM werd dit punt ook besproken met een afgezant 
van de AGEM die aanwezig was. 
 Zoals elk jaar komt het moment om de vaste kosten tegen het licht te houden. Naast 
lopende verzekering, Internet en telefoon kosten, geldt dit ook voor de energie aanbieders. 
Hierbij word vooral gekeken naar de prijs.  
Afgelopen september was dit moment voor mij daar om opzoek te gaan naar een nieuwe 
aanbieding. Na het opvragen van een offerte van de AGEM kwam ik er achter dat er 
financieel geen voordeel t.o.v mijn huidige contract was.  
 Toch ben ik overgestapt op de AGEM omdat het belangrijk is dat men ook kijkt naar het 
duurzame en lokale karakter van een bedrijf. Hierin scoorde de AGEM juist erg goed. 
 Daarnaast initieert de AGEM lokale projecten voor een duurzame manier van het opwekken 
van stroom en gas.  Tot slot is de AGEM 100% eigendom van meerdere Achterhoekse 

gemeenten die dit initiatief steunen. 
 Door met deze energieleverancier in zee te gaan ondersteunt 
men niet alleen een verduurzaming van de energie opwekking in 
de Achterhoek. Maar zorgt men ook voor banen in de Achterhoek 
en een sterkere invloed sfeer op het halen van de 
duurzaamheids-agenda. 
 Wat nu naar mijn idee nog ontbreekt zijn ambassadeurs om de 
AGEM meer bekendheid te geven. Vandaar ook dit stukje in de 
nieuwsbrief. Stap over en steun dit lokale initiatief!!! 



 

 

Werkbezoek De Post 09-09-2014 
door Ruth van der Meulen 
 

Raads- en commissieleden waren een avond 
te gast bij De Post om bijgepraat te worden over de functie, de werkwijze en de 

verdere plannen voor De Post. Hoewel het nog steeds zo schijnt te zijn dat er soms mensen 
komen vragen naar postzegels of de mogelijkheden om een pakje te versturen….is De Post al 
sinds 2 jaar het samenwerkingsverband van hulpverleningsorganisaties, die bij De Post hun 
centrale intake doen. Hier werken generalisten die een zogeheten “brede intake” doen op 
basis van de uitgangspunten die wij als gemeenteraad unaniem hebben aangenomen. U kent 
de kreten  
inmiddels wel : “eigen kracht”, “1 gezin, 1 plan”, “vraaggestuurd werken ipv aanbodgestuurd”, 
“laagdrempelige hulp eerst,  specialistische hulp waar nodig”, etc. De kranten staan er bol 
van….Maar op deze avond konden we dan eens ervaren hoe dit nu in de praktijk gebracht 

wordt. Nadat we eerst in een quiz onze 
feitenkennis over De Post konden meten, kregen 
we verschillende presentaties over de intake, het 
sociaal team en het ondersteuningsteam en werd 
het geheel van presentaties afgesloten met een 
aantal rollenspellen waarin de “oude werkwijze” in 
de hulpverlening werd vergeleken met de “nieuwe 
aanpak”. Op onze vragen naar de ervaringen met 
en de reacties op deze werkwijze, kregen we 
positieve antwoorden: heel veel mensen snappen 
best dat we het anders moeten gaan doen en niet 
alles meer zomaar kan…. Ook het zoeken naar de 

“vraag achter de vraag” en het zoeken naar de samenhang van problemen levert een veel 
beter traject op voor de hulpvrager waarbij er beslist minder specialistische hulp nodig is en 
er een duurzamer oplossing gevonden wordt voor problemen.  
Deze week staan de 3 grote decentralisaties in het 
sociaal domein op de agenda voor de 
commissievergadering. Inmiddels hebben we al  een 
flink aantal stappen genomen, zijn de uitgangspunten 
voor het sociaal domein vastgesteld, is er een goede 
basis gelegd onder de samenwerking met de andere 
Achterhoekse gemeenten  en zijn er 3 beleidsnota’s 
geschreven voor de WMO, De Participatiewet en de 
Jeugdhulp. Dit zijn nadere uitwerkingen van de 
vastgestelde uitgangspunten waarbij we echt knopen moet doorhakken op het gebied van 
huishoudelijke hulp, rechten- en plichten van bijstandsgerechtigden, al dan niet verplicht 
stellen van een tegenprestatie voor bijstandsgerechtigden, studiebijdragen voor jonge ex-
wajongers, etc. Ik kan u zeggen dat we heel wat flinke noten moeten kraken, waarbij voor WB 
voorop staat dat we de winst vooral uit efficiëntie moeten halen en de hulp  terecht moet 
komen bij de mensen die het echt nodig hebben. We houden u beslist op de hoogte! 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Zomer BBQ Winterswijks Belang 2014 door Ronald 
Wiggers 
 
Op zaterdag 9 augustus jl.  heeft WB een 
BBQ georganiseerd voor al haar leden. 
Het vooropgezette doel van een 

dergelijke activiteit is om alle leden de gelegenheid te 
geven elkaar in een informele setting en op een andere 
locatie dan de vergaderzaal te ontmoeten. Het bestuur 
heeft het voornemen uitgesproken zulke activiteiten 
vaker te organiseren omdat het succes van WB nu 
eenmaal valt of staat bij de inzet en grote 
betrokkenheid van onze vele leden en vrijwilligers! 
Daarbij is een goede sfeer en een groot saamhorigheidsgevoel van groot belang.  

Ons bestuurslid Marianne Koole en haar partner hebben de 
WB'ers zeer gastvrij ontvangen in hun werkelijk schitterende 
tuin! Ongeveer 40 leden vonden de weg naar dit idyllische 
plekje aan de rand van Winterswijk. De BBQ was uitstekend 
verzorgt met voldoende hapjes en drankjes. En omdat de 
weergoden ons ook nog eens goed gezind waren werd het 
een ronduit fantastische avond! Het was heerlijk om een 
ieder te zien genieten! Dit moeten we, nee... dit gààn we 
vaker doen! We hopen dan op een nog grotere opkomst! 

 
 

 

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! 

 

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

