
 

 

 
 
 

Nieuwsbrief  
Winterswijks Belang      november 2014 
 
Beste leden van Winterswijks Belang en andere belangstellenden, bij deze bieden wij u het 
WB nieuws aan van de afgelopen maand.  
 
 

 

Raadsvergadering  27-11-2014 
1. door Henk Jan Tannemaat  

 
In de afgelopen raadsvergadering heeft 

Winterswijks Belang geïnformeerd naar de status van de 
aanvraag die we hebben gedaan voor de Scholtenbrug. 
WB wil namelijk graag dat hier het predicaat ‘beschermd 
dorpsgezicht’ wordt aangehangen. Na de bijzonder goed gelukte bebouwing aan de 
Sellekamp, wil WB graag de skyline zoals die nu is, bewaren en behoeden voor verdere 
aantasting. De Scholtenbrug is een uniek stukje onbebouwd Winterswijk en de blik op de 
Sellekamp is nog grotendeels hetzelfde als ooit door Mondriaan geschilderd. Reden 
genoeg om het college te vragen hier achteraan te gaan! In februari horen we hoever het 

ermee staat.  Verder stond o.a. het aantal 
koopzondagen op de agenda. Voor WB was de 
enquête die gehouden is onder de winkeliers 
een belangrijke graadmeter. Uit deze enquête 
bleek dat onze winkeliers 13 koopzondagen als 
maximum zien. Noem het de Winterswijkse 
maat. Voor WB was er dus ook geen enkele 
aanleiding om de VVD tegemoet te komen om 
er 20 van te maken. Waarom zou je tegen de 
wens van de winkeliers, lees betrokkenen 
ingaan? Wij vinden de huidige laatste zondag 

van de maand een prima regeling. Het is druk en gezellig op straat en de consument 
weet waar hij of zij aan toe is! 
 
 
 



 

 

Bericht van het bestuur door Peter Stemerdink 
 

Twee weken geleden hebben we een Algemene Ledenvergadering gehouden in 
de Venemansmolen. De vergadering werd door ongeveer 30 leden bezocht. Er 
waren een aantal leuke thema’s, we keken terug op de geslaagde 

verkiezingscampagne en we keken vooruit naar de projecten waar Winterswijks Belang mee 
bezig is; “de Winterswijkse Mileufabriek en Wenters Goud”. Beide projecten zijn projecten 
met een duidelijk WB-karakter, bedacht door WB-ers en zelf de handen uit de mouwen 
steken. Het A-typische karakter van WB blijven we door dit soort projecten herkennen.  
Het project Winterswijkse Milieufabriek, staat in de kinderschoenen en heeft als basisidee om 

zuiniger om te gaan 
met energie. We 
willen dit project 
vormgeven binnen 
het gezin, samen met 
kinderen. Kinderen 

maken afspraken met hun ouders over het energiegebruik en wijzen hen erop hoe het 
zuiniger kan. Maar we willen ook kijken of we het breder kunnen trekken, samen met scholen 
bijvoorbeeld. De komende maanden zullen wij u hier meer over vertellen en kunt u daarover 
ook in de nieuwsbrieven meer lezen. 
 
Het andere project heet “Wenters Goud”. De werknaam van dit project was Winterswijk helpt. 
Op basis van wederkerigheid kunnen mensen elkaar helpen. Als je een dienst verricht voor 
een ander  spaar je pyrietjes, het fictieve betaalmiddel. Het project is voor iedere 
Winterswijker en we willen zo stimuleren dat mensen op een leuke manier iets voor elkaar  
gaan doen en met elkaar in contact komen. In de media is er inmiddels de nodige aandacht 
geweest voor dit originele WB project. Als u wilt helpen kunt u zich melden bij de 
initiatiefgroep op wentersgoud@gmail.com .  
Vanuit het bestuur zijn we met een aantal zaken bezig. Wij vinden het als WB belangrijk dat 
je respectvol met mensen omgaat en dat je integer handelt. Zeker in bestuurlijke functies is 
integriteit niet alleen een woord, je moet er ook invulling aan geven. Wij vinden dat we als 
WB integer handelen, maar wat is dat dan precies? Die vraag hebben wij ons ook gesteld en 

wij vonden het tijd dat we voor onszelf invulling gaan 
geven over wat wij wel en niet integer vinden. Een 
aantal mensen vanuit het bestuur is bezig een 
document op te stellen over integriteit en ethiek 
binnen onze partij. Het wordt een document dat we 
praktisch moeten kunnen gaan gebruiken. Daarnaast 
zullen we een discussie voeren over integriteit en 
ethiek.  
Een ander initiatief waar we mee bezig zijn is 
kennisontwikkeling. Blijvend kennis op doen is 

belangrijk. Daarom willen vanuit het bestuur stimuleren dat de mensen die actief zijn binnen 
WB (actieve leden, wethouders, fractie-,commissie-, en bestuursleden) gerichte kennis 
kunnen gaan opdoen, opleiden is daar een aspect van. In de loop van 2015 zullen wij u daar 
meer over gaan vertellen, de eerste aanzet hebben wij deze maand gezet. 

mailto:wentersgoud@gmail.com


 

 

Dagje mee  Jeugdzorg / 
onderwijs 
door Ingrid Mes 
 

Op woensdag 12 november j.l. mocht ik een dag meelopen met coördinator Aleid van 
Lochem bij het Observatie- en advies centrum in Winterswijk. Het observatie- en 
adviescentrum is een onderdeel van Zozijn Kind en Jeugd, werkt in de hele  Achterhoek  en 
zit in Winterswijk bij basisschool De Korenburg aan de Morsestraat.  
Wanneer er een vermoeden bestaat van achterblijvende of problematische  ontwikkeling op 
bijv. sociaal-emotioneel gebied, spel, motoriek of taal dan kan men bij het o en a centrum 
terecht. Kinderen van 0 tot 18 jaar kunnen aangemeld worden door ouders (in samenspraak 
met b.v. huisarts, onderwijskracht, jeugdarts) of via bureau jeugdzorg. In ieder geval is altijd 
toestemming van de ouders nodig. 
Het mooie is dat er al in een heel vroeg stadium contact gelegd kan worden 
(peuterspeelzaal, consultatiebureau) om ervoor te zorgen dat kinderen al op jonge leeftijd de 
juiste begeleiding krijgen. Zo voorkom je dat er in een later stadium vaak veel meer (lees 
duurdere) hulp ingezet moet worden. Het kind wordt op allerlei gebieden onderzocht. Dit 
gebeurt  in het centrum zelf, op school/peuterspeelzaal en thuis. Alle gegevens worden 
verzameld en dan volgt er een eindgesprek met ouders, coördinator o en a centrum en 
orthopedagoge. Met deze werkwijze krijgt een kind binnen 3 maanden na aanmelding een 
passend advies.  
Ik was onder de indruk van hoe de samenwerking gezocht wordt met  andere organisaties, 
om te voorkomen dat er dubbel (of juist niet ) werk gedaan wordt. En dat niet alleen naar het 
kind gekeken wordt maar dat ook de ouders begeleid worden in dit hele traject. Uitgaande 
van eigen kracht en regie over eigen leven hebben. 
Daarnaast heb ik nog een gesprek gehad met de directeur van De Korenburg, Marten Vissers, 
de enige basisschool voor speciaal onderwijs in Winterswijk. Als je ziet hoeveel extra 
aandacht de kinderen krijgen  die daar op school zitten, zou je willen dat ieder kind deze 
vorm van onderwijs krijgt! Naast de basisgroepen 1 tot en met 8 is ook een groep van Zozijn, 
groep Elmo in de Korenburg. Binnen groep Elmo komen kinderen in de leeftijd van 3,5 tot 6 

jaar. Zij zijn een 
voorschoolse/schoolvoorbereidende groep met 
kinderen uit Winterswijk en omgeving. Er is veel 
aandacht voor de overgang naar school. Prachtig 
dat er op deze manier een natuurlijke 
samenwerking met de Korenburg tot stand komt 
en dat de overgang voor de kinderen zo veilig en 
prettig mogelijk verloopt. 

Heb ook een gesprek gehad met Ab Kreunen van  SWV (SamenWerkingsVerband)  Oost-
Achterhoek Passend Onderwijs. Zij hebben ook een kantoor in het gebouw van de 
Korenburg. Scholen hebben vanaf nu zorgplicht. Dat betekent dat ze ervoor verantwoordelijk 
zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een passende plek te bieden. 
Om ervoor te zorgen dat alle kinderen een passende plek krijgen, hebben scholen regionale 
samenwerkingsverbanden gevormd. Hierin maken de scholen afspraken over de begeleiding 
en ondersteuning die ze bieden. In praktijk betekent dit dat kinderen met een rugzakje vaker 



 

 

in het normale onderwijs een plek 
krijgen. Dit vergt goede begeleiding en 
bijscholing van de onderwijskrachten. Ab 
vertelde mij dat de samenwerking tussen 
de 3 gemeentes (Aalten, Oost-Gelre en 
Winterswijk) op dit gebied echt uniek is. 
Hij gaf de betrokken ambtenaren een 
groot compliment om hun “buiten je 
eigen werkveld denken” ! Ook wel eens leuk om te horen.   
Conclusie van deze dag:   

1. Prachtig dat zo’n voorziening hier in Winterswijk is. Dat deze kinderen gewoon met 
de fiets naar school kunnen in plaats van met een bus opgehaald te worden.  Moet je 
als ouder toch niet aan denken. 

2. Fantastisch om te zien hoe zorgpartijen en (in dit geval) onderwijs elkaar gevonden 
hebben om vroegtijdig optimale zorg en het juiste onderwijs te kunnen leveren voor 
de jeugd.   

3. Had van tevoren geen idee dat dit allemaal in Winterswijk aanwezig was. Dus voor mij 
ook op dat gebied zeer leerzaam! 

Dank aan Aleid, Marten en Ab! 
 

“Wenters goud” op stoom door Vlok van Harten 
 
Het project dat van start ging onder de werktitel “Winterswijk helpt”,  
inmiddels omgedoopt tot “Wenters goud” (een gouden greep ), is flink op 
stoom gekomen. 

Ruth en Ingrid hebben het project gepresenteerd op de dag van de armoede en dit leverde 
een flinke hoeveelheid publiciteit met o.a. een groot artikel in Achterhoeks Nieuws en de 
Gelderlander. Om dit systeem van dienstenruil te realiseren wordt een vereniging  opgericht. 
Leden van de vereniging kunnen elkaar diensten leveren met Pyriet als betaalmiddel. Via een 
nog op te zetten website worden vraag en aanbod bij elkaar gebracht.  De projectgroep is 
momenteel bezig hiervoor de benodigde zaken te organiseren, zoals  verenigingsstatuten, 
huishoudelijk reglement, vereiste software etc. In het voorjaar moet het operationeel zijn. 
Er zijn op veel plaatsen vergelijkbare ruilkringen 
operationeel.  Met een aantal van deze kringen hebben 
we contact gehad om van hun ervaringen te leren. Dat 
leverde zeer nuttige en bruikbare informatie op. Voor 
degenen die eens willen zien hoe zoiets werkt: de 
ruilkringen in Zwolle  en Zutphen hebben 
overzichtelijke websites, die een goed beeld geven. 
http://www.letszwolle.nl/ ,  http://www.letszutphen.nl/. 
In de volgende ledenvergadering zullen we een 
presentatie houden over het project. 
 
 

 

http://www.letszwolle.nl/
http://www.letszutphen.nl/


 

 

 

Dominees, moraalridders en integriteit door André 
van Nijkerken 
 

In de gemeenteraad van Winterswijk werd 27 november 
de nieuwe sportnota behandeld. Een voortzetting van het 
sportbeleid dat ik als (ex) wethouder samen met 
sportverenigingen in gang heb gezet. Sinds maart van dit 
jaar ben ik raadslid voor Winterswijks Belang en onder 
andere woordvoerder sport. Dus zou ik die avond ook het 
woord voeren over de nieuwe sportnota.  
 
Voorafgaand aan de vergadering werd ik gebeld door de 
griffier met de mededeling dat beter een ander het 
woord kon doen omdat ik tevens vicevoorzitter ben van 
de hockeyvereniging. Daarmee zou sprake zijn van 
belangenverstrengeling en dus zou mijn integriteit in het 
geding kunnen komen. Ik moest meteen denken aan mijn 
beginperiode als wethouder toen ik met de 
sportverenigingen overlegde over het sportbeleid van 
Winterswijk. Ook toen al was ik lid van de hockeyvereniging en was dat voor sommigen 
aanleiding vraagtekens te plaatsen bij mijn integriteit. "Hij zal het vooral voor de 
hockeyvereniging wel goed regelen". Alsof ik als hockeyer niet in staat ben er als wethouder 
of raadslid zuiver in te zitten.  

Ik neem de griffier niets kwalijk. Het is zijn taak om raadsleden voor 
uitglijders te behoeden. Maar ik was woedend. We schieten in dit land 
van dominees en moraalridders volkomen door. Mogen raadsleden die 
tevens huiseigenaar zijn nog meebeslissen over de OZB? Kunnen 
raadsleden met hulpbehoevende ouders nog meepraten over 
ouderenzorg? En als mijn vrouw graag winkelt op zondag, kan ik dan 

nog meestemmen over de zondagopenstelling?  
Iedereen heeft tegenwoordig de mond vol over integriteit. Tegelijkertijd worden we steeds 
vaker geconfronteerd met sjoemelende politici en graaiende bestuurders. De VVD komt met 
een integriteitsakkoord en ondertussen houdt Rutte de kiezer voor de gek. Integriteit is "big 
business" geworden, maar moreel verval grijpt om zich heen. Klokkenluiders belanden op het 
schavot, bureaus die onderzoek doen naar integriteit verdienen bakken met geld. De 
zedenprediker steekt zijn vermanende vinger op en neemt achter de schermen een kind op 
schoot. 
Ik word er steeds bozer om. Vooral omdat ik zie dat steeds meer mensen geen publieke 
functie meer willen vervullen. Bang als ze zijn ook op het schavot te belanden of 
aangesproken te worden op hun integriteit. Daarmee wordt de hype rondom integriteit een 
grotere bedreiging voor onze democratie dan dat er problemen mee worden opgelost. De 
Rutte's van deze wereld doen nog steeds loze beloften en in de top van allerlei sectoren is 
men al weer volop bezig zichzelf te verrijken. 
Aan de economische crisis mag dan een voorzichtig einde zijn gekomen, de morele crisis lijkt 
alleen maar groter te worden. Juist in die context, waarin je niet meer kunt rekenen op 



 

 

mensen waarvan je nog enig verantwoordelijkheidsbesef en voorbeeldgedrag had verwacht, 
word ook ik weer aangesproken op mijn integriteit. Ik heb me niet laten intimideren door de 
dominees van dit land en heb gewoon het woord gevoerd over de nieuwe sportnota van 
Winterswijk. Omdat ik weet dat ik er zuiver in zit en alleen het beste voor heb met 
Winterswijk en de toekomst van onze kinderen. 
Gelukkig zijn er in dit land nog meer mensen die met een zuiver geweten werken aan een 
betere wereld. Tegen al die mensen wil ik zeggen: Ga vooral zo door en vaar op je eigen 
morele kompas. Zolang je jezelf recht in de ogen kunt blijven kijken, is er niets aan de hand. 

 
Dagje mee met de Kinderbescherming 
21-11-2014 
door Ruth van der Meulen 
 
Eén van de mooiste dingen van raadslid zijn, is dat je 

komt bij mensen en op plaatsen waar je anders nooit komt! Dit keer 
mocht ik een dagje rondkijken bij de Kinderbescherming van het Leger des Heils in Zutphen 
en Apeldoorn, samen met Linde Hendriks ( commissielid van de VVD ). Vooraf had ik wat 
zitten Googelen en het viel me op dat de eerste pagina hits uitsluitend ging over hoe je de 
Kinderbescherming moest bestrijden  en te slim af kon blijven. Dat vond ik best merkwaardig 
en drukte me met mijn neus op het feit dat zaken rond kinderbescherming altijd heel erg 
gevoelig liggen….Na een rondleiding door het ( ruimschoots beveiligde!!! ) gebouw kregen 
we een presentatie over de structuur en het werk van de Kinderbescherming, de 
samenwerking met andere vormen van ( jeugd )hulp en kwamen wij er achter dat het Leger 
des Heils echt de meest zware gevallen helpt. Het gaat erg vaak om kinderen uit zogeheten 
“multi-probleem-gezinnen” of gezinnen die al helemaal zijn vastgelopen in  een 
hulpverleningstraject met het Buro Jeugdzorg. Ook bekommert het Leger des Heils zich over 
dakloze kinderen, kinderen van verslaafden en Roma en Sinti kinderen. Inmiddels mag de 
Kinderbescherming van het Leger des Heils zich ook een gecertificeerde instelling noemen 
en komen zij voor in het rijtje aanbieders waarbij ook  Winterswijk hulp inkoopt. 
Na de uitleg hebben we een echte casus bespreking mee mogen maken waarin de vraag 
besproken werd of een 1 jarige baby die uit huis geplaatst was, weer terug zou kunnen keren 
naar zijn 19 jarige moeder die lijdt aan een borderline stoornis. Deze casus bespreking liet 
heel mooi zien wat er allemaal komt kijken bij een uithuisplaatsing/ondertoezichtstelling van 
een kind. Er werd gesproken over de kring om het kind heen, wie is er betrokken bij dit kind 
en wie kan er ingeschakeld worden, kan er een zogeheten “Eigen-kracht-conferentie” 
georganiseerd worden? Kortom : de nieuwe aanpak in de hulpverlening werd hier al volop 
toegepast!  
Na de lunch werden we verwacht in De Enk 
in Apeldoorn : een jeugdhuis van het Leger 
des Heils, waar kinderen van 4-18 ( tijdelijk ) 
wonen en eventueel via een afdeling 
“kamertraining” voorbereid worden op het 
zelfstandig leven. We constateerden ook 
hier een warm nest en een enorme motivatie om een stabiele en veilige  plek te bieden aan 
kinderen die om welke reden dan ook in de verdrukking zijn gekomen.  Men probeert hier de 



 

 

ouders zo veel mogelijk te betrekken bij het kind. Soms lukt dat goed maar soms ook niet. Bij 
De Enk hebben we ook gesproken met een aantal vrijwilligers die onze ideeën over de 
participatiemaatschappij al lang en breed verwezenlijkt hebben! Topmensen, die vanuit hun 
maatschappelijke betrokkenheid koken met de kinderen, moestuintjes aanleggen, kinderen 
naar school of sport begeleiden, voorlezen of zomaar een vertrouwd oor bieden aan de 
kinderen. Voor mij zijn dit altijd de helden in onze maatschappij! Het was een hele leerzame 
dag die mij weer een stukje van de jeugdzorg heeft laten zien waar ik weinig vanaf wist. 
 
 

Belangrijke datum : zondag 21-12-2014 Kerstmarkt in Winterswijk 
Wilt u als WB er ook andere Winterswijkers fijne feestdagen toewensen? Loopt u dan 
met ons mee? We zijn blij met ieder half uurtje van uw tijd! Wilt u zich aanmelden bij 
Margreet de Pree op secretaris@winterswijksbelang.nl ?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/

