
 

 

 
 

Nieuwsbrief  
Winterswijks Belang      februari 2015 
 
Beste leden van Winterswijks Belang en andere belangstellenden, hierbij ontvangt u onze 
nieuwsbrief van de maand februari. Een belangrijke WB maand vanwege de Algemene 
Ledenvergadering waarover u meer kunt lezen in onze nieuwsbrief. 

 

Verslag van de raadsvergadering  26-02-2015 
door Henk Jan Tannemaat  
 

Tijdens de laatste raadsvergadering vroeg Winterswijks Belang in het vragen 
halfuurtje aandacht voor de gevaarlijke verkeerssituatie bij de Lidl. Terecht is onze fractie 
hierop aangesproken door omwonenden en ook door mensen die vaak op deze rotonde 
rijden. Het is inderdaad erg oppassen geblazen als auto’s, maar zeker ook fietsers opeens 
naar links uitwijken als ze naar de Lidl willen afslaan. De afslag zit gevaarlijk dicht op de 
rotonde. Komende vanaf het centrum moet je regelmatig stoppen voor deze bezoekers aan 

de supermarkt. Als je richting dorp rijdt moet je vaak op de rotonde 
stilstaan omdat mensen ook dan deze afslag gebruiken. Dit kan anders 
volgens WB! Wij stellen voor om de uitgang aan de parallelweg iets te 
verbreden zodat dit zowel de inrit als uitrit gaat worden voor een 
bezoek aan de Lidl. Er is hier veel meer ruimte, de situatie is veel veiliger 
en je haalt de gevaarlijke situatie bij de rotonde weg. Winterswijks 
Belang wil graag deze verandering doorvoeren en vraagt de andere 

partijen hieraan mee te werken en heeft het college gevraagd om te onderzoeken of deze 
oplossing haalbaar is. We komen erop terug! Verder kan Winterswijks Belang volledig 
instemmen met de rotonde voor de betere ontsluiting van ons ziekenhuis. Het is belangrijk 
om deze rotonde aan te leggen, zowel het ziekenhuis alsmede de plannen voor een 
gezondheidspark hebben hier beide belang bij.  
 

 

Bericht van het bestuur door Ronald Wiggers 
 
Het aangename met het nuttige verenigen, dat was de opzet van de door WB 
gehouden ALV op zondag 22 februari jl. bij wijngaard Hesselink in Henxel.  
In de ALV werd de penningmeester i.c. het gehele bestuur decharge verleend 



 

 

voor de financiële verantwoording van onze 
vereniging. Er werden volkomen terecht complimenten 
uitgesproken over het gevoerde financiële beleid van 
het afgelopen jaar. Een jaar waarin de verkiezingen 
vielen en waarin dus veel uitgaven door of namens WB 
zijn gedaan. Vooral door een strakke handhaving van 
een vooraf opgestelde begroting zijn de verkiezingen 
ook in financieel opzicht een succes te noemen. Er kon 
zo strak op de uitgaven gestuurd worden en werden we niet verrast door onvoorziene 
uitgaven. De kascontrolecommissie sprak nog eens extra haar waardering uit naar de 
penningmeester voor de accurate en volledig heldere boekhouding!  
In eerdere berichtgeving had Peter Stemerdink al aangegeven na ruim 8 jaar de 
voorzittershamer neer te leggen. Er is binnen en buiten WB veel waardering uitgesproken 
over zijn rol als voorzitter van WB. Vanuit het bestuur kunnen we terugkijken op een erg 
leuke en dynamische tijd onder het bezielende voorzitterschap van Peter. We hebben Peter 
ervaren als een zeer kundige en bevlogen bestuurder met een heerlijk gevoel voor humor. 
Hoewel we zijn besluit te stoppen uiteraard respecteren en begrijpen, we gaan hem 
ongetwijfeld nog vaak missen. Gelukkig gaat hij niet verloren voor WB en zal hij zijn 
projecten / onderwerpen waarbij hij gaat aansluiten kiezen. Vanuit het bestuur kijken we 
alweer uit naar een toekomstig samenwerkingsverband met Peter. Vanuit het bestuur zal in 
een later stadium nog een keer op een gepaste wijze afscheid van Peter genomen worden. 
Het bestuur en fractie zijn thans op zoek naar een opvolger voor Peter. Er zijn inmiddels 
diverse personen binnen en buiten WB benaderd voor de voorzittersfunctie. We hopen op 
korte termijn een nieuwe voorzitter aan u te kunnen voorstellen. Echter omdat WB niet 
zonder voorzitter kan is Ruth van der Meulen tijdens deze ALV unaniem als interim voorzitter 
gekozen. We zijn als bestuur dan ook bijzonder blij en verheugd op de (herhaalde) 
samenwerking met Ruth!  
Tijdens de ALV werd de stand van zaken met betrekking tot het WB-project ‘Wenters Goud’ 
nog eens gepresenteerd. Ruth van der Meulen en Ingrid Mes gaven inzicht in de actuele 
stand van zaken van het project. Samenvattend kunnen we concluderen dat dit project 
bijzonder voortvarend loopt.  
  
Provinciale Staten verkiezingen op woensdag 18 
maart 2015 : In onze ALV werd extra aandacht gevraagd 
voor de Provinciale Staten verkiezingen op 18 maart a.s. 
Hierbij zullen de gezamenlijke lokale partijen in 
Gelderland deelnemen in Lijst 17.  Voor alle lokale 
partijen in zijn algemeenheid is het belangrijk een stem 
te krijgen in het provinciaal bestuur. Mogelijk kunnen we als lokale partijen van daaruit ook 
nog een factor van invloed worden in de eerste kamer. Ik neem u graag mee in een stukje 
tekst dat is te vinden op de site http://www.lokalepartijengelderland.nl/  Wat u moet weten 
als u op 18 maart gaat stemmen : 
De 75 leden van de Eerste Kamer worden gekozen door de leden van de twaalf Provinciale 
Staten. De burgers kiezen de leden van de Provinciale Staten en de leden van Provinciale 
Staten kiezen op hun beurt de leden van de Eerste Kamer.  U moet zich dus goed realiseren 
dat indien u stemt op een traditioneel landelijke partij (bijvoorbeeld PvdA, SP, CDA, D66, 

http://www.lokalepartijengelderland.nl/


 

 

VVD, PVV) hun zeggenschap zowel bij Provinciale Staten maar ook in de Eerste Kamer sterk 
aanwezig blijft.  Stemt u nu op een lokaal Provinciale Partij, zoals Lokale Partijen Gelderland, 
Groninger Belang of Lokaal Overijssel (afhankelijk in welke provincie u woont), dan pas zal 
het politieke tij keren.  Want mochten de lokaal Provinciale Partijen voldoende zetels krijgen 
bij Provinciale Staten, dan kiezen die natuurlijk ook voor lokale partijgenoten voor 
zeggenschap in de Eerste Kamer. Dit betekent, dat er dan sprake zou zijn van een heuse 
politieke revolutie in Nederland waarbij de lokalen door hun gebundelde lokale kracht ook 
meer centrale macht krijgen in Den Haag. 
U als inwoner kunt meewerken aan deze revolutie door op 18 maart a.s. op een lokaal 
georiënteerde partij te stemmen en die zijn er inmiddels in alle provincies. 
Stem vertrouwd, stem op lokaal… want daar gebeurt het! 
 
Nieuwe WB-gezichten gevraagd!  
Tot slot werd vanuit de rondvraag van de ALV nog eens nadrukkelijk 
aandacht gevraagd voor de werving van nieuwe leden voor 
Winterswijks Belang. Het is van belang dat met name ook jongeren 
aangetrokken worden tot WB. Een oproep die het bestuur van harte 
onderschrijft! We zullen voortdurend alert moeten blijven op 
Winterswijkers die potentieel vormen voor een functie binnen WB. We zullen hen actief 
moeten werven en vragen met ons mee te doen.  
Mijn oproep aan u is dan ook eens goed in uw omgeving te kijken en te polsen of er 
mogelijk potentieel is voor nieuwe WB-gezichten!! Neem desnoods contact met ons op en 
geef maar aan wie wij volgens u eens zouden moeten benaderen. Wij doen dit graag! 
 
Wijgaard Hesselink 
Nadat het formele deel van de ALV werd 
afgesloten, heeft het overgrote deel van de 
aanwezigen deelgenomen aan een 
buitengewoon interessante rondleiding over de 
wijngaard van wijnboer Gerhard Ensing met 
aansluitende wijnproeverij. Een absolute 
aanrader voor een ieder die nog nooit bij één 
van onze Achterhoekse wijnboeren op bezoek 
is geweest! Wist u dat de Achterhoek inmiddels 
het grootste en belangrijkste wijngebied van 
Nederland is? Een mooie agrarische bedrijfstak 
die een prachtig beeld in het Winterswijkse 
buitengebied vormt. 
Nadat vrijwel een ieder had genoten van de door de leden meegebrachte hapjes en van de 
prachtige (ook bekroonde!) wijnen van wijngaard Hesselink werd de ALV door Peter onder 
dankzeeging afgesloten. 
 
Project integriteit 
Integriteit en openbaar bestuur zijn voor WB onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dat dit 
echter toch niet altijd vanzelfsprekend is hebben talloze voorvallen in het (recente) verleden 



 

 

aangetoond. Laakbare voorvallen die niet alleen afstralen op het individu, maar helaas ook 
op het vertrouwen van de mensen in de hele politiek.  
Vanuit het bestuur zijn we bezig om integriteit binnen WB extra aandacht te geven. Linda 
Gijsbers, Marianne Koole en ondergetekende hebben inmiddels een aantal brainstorms 
achter de rug en er staat een eerste versie op papier. Deze zal intern in het bestuur en fractie 
/ wethouders / commissieleden nog een keer nader bediscussieerd worden en vervolgens ter 
stemming gebracht worden op de eerst komende ALV. U hoort daarover later meer. 

 

Oproep WB: Steun bij verkiezingen de lokale 
partijen 
door André van Nijkerken 
Op 18 maart 2015 zijn er verkiezingen voor Provinciale Staten 

en Waterschapsverkiezingen. Deze verkiezingen hebben invloed op de landelijke politiek 
doordat de nieuw gekozen leden van Provinciale Staten op 26 mei 2015 de leden van de 
Eerste Kamer der Staten-Generaal kiezen. De Eerste Kamer beoordeelt wetsvoorstellen van de 
Tweede Kamer en kan deze ook afkeuren. Omdat het huidige Kabinet in de Eerste Kamer 
alleen een meerderheid heeft met steun van oppositiepartijen, is het Kabinet er veel aan 
gelegen in de verkiezingen van maart zo goed mogelijk te scoren. Het liefst heeft het Kabinet 
ook in de Eerste Kamer de meerderheid, maar dat zal niet gebeuren. De landelijke onvrede 
over het Kabinetsbeleid is namelijk groot. Zo groot dat een enorme afstraffing dreigt. 
Doet het Kabinet dan alleen maar verkeerde dingen? Dat kun je niet zeggen. Het Kabinet 
heeft door de crisis ingrijpende maatregelen moeten treffen. Elk ander Kabinet had dat ook 
moeten doen. Wat wel pijn heeft gedaan, is dat de VVD en de PvdA veel van hun 
verkiezingsbeloften niet zijn nagekomen. Daarnaast heeft het Kabinet grote veranderingen 
doorgevoerd die haast iedereen treffen in de portemonnee, maar het hardst aankomen bij de 
mensen die het vaak toch al moeilijk hebben. Zoals mensen die zijn aangewezen op hulp van 
de overheid, of het nu gaat om ouderenzorg, jeugdzorg, hulp aan werkzoekenden en mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt of andere vormen van ondersteuning. 
Met de decentralisaties in het sociaal domein (lees: de overheveling van zorgtaken van Rijk 
naar gemeenten) heeft het Kabinet één van de grootste stelselwijzingen in de vaderlandse 
geschiedenis doorgevoerd. Zogenaamd om de zorg dichter bij de burger te brengen, maar 
vooral om aan de Brusselse begrotingsnorm van 3% te voldoen. 
Gevolg is dat de gemeenten dezelfde zorg moeten leveren voor veel minder geld. Bovendien 
is deze enorme stelselwijziging er in veel te korte tijd doorheen gejast, waardoor we 
voorlopig nog met de brokken zitten. Zie bijvoorbeeld de chaos 
met de persoonsgebonden budgetten bij de Sociale 
Verzekeringsbank en de vele ontslagen die in de zorg al zijn 
gevallen. En dit terwijl het om vaak uiterst kwetsbare groepen 
gaat. 
Intussen proberen de VVD en de PvdA de aandacht zoveel 
mogelijk af te leiden van de ellende in het sociaal domein, o.a. 
door te wijzen op de voorzichtige economische groei. Die is 
echter vooral te danken aan het bedrijfsleven, de toenemende 
consumptie en aan het voorzichtige herstel wereldwijd. 
Bovendien belandt de groei voor het grootste deel in de zakken van mensen die het minder 



 

 

hard nodig hebben dan anderen. Daarom is en blijft het belangrijk steun te geven aan 
mensen die het moeilijk hebben, die zichzelf niet of maar ten dele kunnen redden en 
daardoor zijn aangewezen op hulp van anderen. 
Winterswijks Belang, de enige lokale partij in de Winterswijkse politiek, is een project gestart 
(Wenters goud) om hulp aan elkaar te gaan organiseren en daarmee tevens de eenzaamheid 
te verminderen. Wij zitten niet in de politiek om te 
vergaderen of voor de poen of het pluche, maar om 
dingen te doen voor Winterswijk. Onze handen uit de 
mouwen te steken, in het belang van Winterswijk. 
Lokale partijen in andere gemeenten doen dat ook. 
Alleen al daarom verdienen zij uw steun. En als ook Den 
Haag al vindt dat lokale problemen het best lokaal 
kunnen worden aangepakt, dan is duidelijk wat ons op 
18 maart 2015 te doen staat: 
 

Stem lokaal !  
 

Presentatie project Unlock 05-02-2015 
door Ruth van der Meulen 
Mevrouw Linda Blom, hoofd Afdeling Interculturele Dialoog 
van de Euregio, hield op 5 februari  een presentatie over het 

project “Unlock” dat zich richt op het geven van informatie over werken 
over de grens, het grensoverschrijdend verbinden van instanties 
(gemeenten, uitzendbureaus, Kamers van Koophandel, etc.) en het geven van ondersteuning 
aan grensoverschrijdend personeel door middel van voorlichting en praktische hulp. 
De Euregio maakt zich al  jaren sterk voor de grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit door 
advisering van burgers en het opsporen en wegnemen van hindernissen. Belemmeringen 
voor de mobiliteit kunnen veroorzaakt worden door verschillen in sociale zekerheidsregels, 
belastingen, niet erkennen van elkaars diploma’s, maar ook door taalbarrières en 
cultuurverschillen. De Euregio laat belemmeringen vaak juridisch onderzoeken, werkt 
oplossingen uit en doet lobbywerk. Daarnaast werkt het project Unlock aan 
grensoverschrijdend erkende onderwijs- en opleidingskwalificaties en binationaal erkende 
studieprogramma's. Er worden ook concepten voor gezamenlijke beroepsoriëntatie en 
aanvullende beroepsscholing uitgewerkt. Dit zijn allemaal zaken die dienen om het 
dreigende tekort aan geschoolde werknemers in de ( grensoverschrijdende ) regio tegen te 
gaan. Euregio houdt ook open spreekuren voor burgers in het Rathaus van Oeding, waar 
mensen terecht kunnen met vragen rond werken en studeren in het buurland, sociale 

verzekeringen (zoals AOW, zorgverzekering, pensioen, 
werkloosheid). Ook op algemene vragen over verhuizen 
naar het buurland kan informatie worden verkregen.  
Hoewel we het project allemaal erg sympathiek en vooral 
noodzakelijk vonden, moesten we ook constateren dat we 
aan beide zijden van de grens al heel erg lang weten dat 
deze obstakels bestaan en het economisch voor beide 
landen beter zou zijn als deze weggenomen worden maar 



 

 

we er op de 1 of andere manier niet in slagen. De problemen manifesteren zich meestal 
individueel, terwijl de oplossing echt in de grotere structuren gezocht moet worden : 
onderwijs, belastingrecht, hypotheekrecht, sociale verzekeringswetten. De kloof tussen het 
individu en de wetgeving is te groot. Aan de inspanningen van mevrouw Blom en het project 
Unlock zal het niet liggen maar naar mijn idee gaat hier pas echt iets veranderen als de 
landelijke wetgevers zich ermee gaan bemoeien. 

 
Goede voornemens door Rik Gommers 
 
Het belangrijkste van afgelopen maand is toch de 
discussie rond het belevenismuseum in de Meddosestaat.  
Wellicht ten overvloede nog even in het kort het 

totaalplan: 
 De renovatie, dan wel sloop en nieuwbouw van de panden en 

opstallen. (Uiteindelijk hebben de eigenaren van de panden 
meegewerkt aan het wegwerken van deze rotte plek. Daarbij 
hebben ze hun hoge financiële verwachtingen uiteindelijk laten varen en toch 
ingestemd. Iets waar ik ze nog steeds dankbaar voor ben.)  

 Corporatie “de Woonplaats”  heeft hier naast de ruimten voor 
het museum, ook huisvesting voor de cliënten van “de 
Lichtenvoorde” gerealiseerd. (Zonder hun inzet was het 
project niet gelukt.) 

 De gemeente heeft de openbare ruimte en de infra opgeknapt.  
 De cliënten van “de Lichtenvoorde” worden ingezet om het 

museum te bemensen. 
 Het door de directeur van “Gelders Erfgoed” Marc Wingens als 

meest innovatieve belevenismuseum bestempelde “museum in 
het hart van Winterswijk” als welkome extra functie in deze 
mooie aanloopstraat van ons kernwinkelgebied. 

 
E.e.a. werd mede mogelijk gemaakt door provinciale subsidie uit het “Kleine Steden Beleid” 
en het “Investeringsprogramma Stedelijke Vernieuwing”. Daarnaast is geld ingezet uit de 
afdracht door de ontwikkelaars van “de Rikker”.  Maar er liep dus nog een subsidieaanvraag 
die door het museum zelf was aangevraagd. Om die laatste gaat het nu, omdat recentelijk na 
twee en een half jaar wachten een afwijzing kwam.  
Voorafgaand aan de laatste commissievergadering van de Gelderse statenleden, zijn 
vertegenwoordigers daarvan en gedeputeerde Traag, nogmaals op bezoek geweest in 
Winterswijk. Tijdens dit bezoek zijn zowel de Meddosestraat alsook de museumfabriek aan 
de Laan van Hilbelink aangedaan. De dames en heren hebben zich (nogmaals) kunnen 
overtuigen van de noodzaak dat er nu toch eindelijk een invulling in de lege panden moet 
gaan komen en dat de subsidie van de provincie dus bitter nodig is. Iedereen weer heel 
positief, maar in de vergadering later die dag werd het onderwerp weliswaar kort besproken, 
maar het potje is leeg was de conclusie en dat betekent simpelweg dat men niet op het 
besluit tot afwijzing terug komt.   
Laat 1 ding helder zijn. Onze provincie heeft Winterswijk vaak 
(en ook hier) gesteund en daarvoor zijn we ze erg dankbaar, 
maar hoe het proces met de aanvraag van het museum is 



 

 

verlopen verdiend niet de schoonheidsprijs. In het laatste gesprek met de gedeputeerde en 1 
van haar ambtenaren hebben wij dat nogmaals kort uiteengezet. We hebben aangegeven in 
een brief nogmaals de noodzaak van een goede invulling in de Meddosestraat voor 
Winterswijk toe te lichten. De gedeputeerde gaf aan dat e.e.a. in de nieuwe periode van 

provinciale staten geregeld zou moeten worden. Daar richten we 
ons nu dan ook vol op. 
Bij de bezoek van de statenleden waren ook raadsleden 
uitgenodigd en aanwezig. In de raadvergadering van donderdag 
26-2-15 was er dan ook brede steun om namens de raad een 
brief te sturen naar de statenleden om dit nogmaals onder de 
aandacht te brengen. De individuele partijen in onze raad 
hebben toegezegd hun contacten in de fracties van de 

provinciale staten hierop aan te spreken; het is tenslotte verkiezingstijd. Natuurlijk werd WB 
in de raad er fijntjes op gewezen geen fractie in de provinciale staten te hebben. Dat laatste 
hoort er in het politieke spel natuurlijk bij ( en zou met de opkomst van lokale partijen in de 
provincie maar zo kunnen veranderen).  Al met al vind ik het super dat de Winterswijkse raad 
op de juiste momenten de gelederen weet te sluiten. We blijven vechten voor het 
belevenismuseum!! Wordt vervolgd. 

 
Belangrijke datum  : op 23 mei a.s. willen wij een brainstormdag houden over de 
toekomst van Winterswijks Belang : waar we staan we en waar gaan we ons in de toekomst 
op richten. Meer informatie over deze dag volgt maar dan kunt u hem alvast in uw agenda 
zetten als u mee wilt praten/doen! 
 

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
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