
 

 

 
 

Nieuwsbrief  
Winterswijks Belang           mei 2016 
 
Beste leden van Winterswijks Belang en andere belangstellenden, hierbij ontvangt u de 
nieuwsbrief van WB over de maand mei. In mij stelt de gemeenteraad altijd de kadernota 
vast. Hieronder hebben wij de zogeheten “eerste termijn”van WB weergegeven. Wij wensen u 
heel veel leesplezier! 
 

Kadernota 2016 door Henk Jan Tannemaat 
 
Voorzitter, geachte aanwezigen, 
Vandaag en morgen behandelen wij de kadernota 2016. Een 
kadernota nieuwe stijl, waarin aan de Raad concrete beslis-
punten zijn meegegeven. Winterswijks Belang is blij met deze 

nieuwe opzet en dankt het College en de ambtenaren voor het resultaat. Voor ons staat het 
coalitieprogramma nog steeds voorop. Daarin heeft de coalitie immers verwoord wat we  in 
deze bestuurs-periode gerealiseerd wil zien.  
WB heeft er geen behoefte aan om in de eerste of tweede termijn meer tijd te gebruiken dan 
nodig is, dus beperken we ons tot de punten waar wij nog opmerkingen over hebben. De 
rest is wat ons betreft akkoord en dat geldt ook voor de beslis-punten die zijn voorgelegd. 
Daar waar WB nog wensen heeft, is het aan het College om bij de begroting voor 2017 met 
een voorstel voor de verwerking van die wensen te komen. Dit omdat het College in de 
kadernota aangeeft dat pas bij de begroting 2017 meer duidelijkheid bestaat over het 
financiële perspectief. Wij snappen dat niet alles kan, maar vragen van het College het 
uiterste om toch tot invulling te komen. 

Wat betreft de veiligheid in Winterswijk blijft WB voorstander van 
cameratoezicht langs de belangrijkste routes van en naar Winterswijk. 
Met de grote verschillen in Europa, de rijkdom van Nederland en het 
vrije verkeer van personen en goederen blijft het voor velen een 
aantrekkelijk idee om even te gaan shoppen in Winterswijk zonder daar 
de rekening voor te betalen. En het kan ook erger. Camera's blijken 
steeds vaker een belangrijke sleutelrol te vervullen bij het oplossen van 
criminaliteit, dus WB begrijpt nog steeds niet waar Winterswijk op wacht. 
Wij zullen in de tweede termijn een motie indienen over dit onderwerp. 

Wat betreft de werkgelegenheid in Winterswijk en dus ook de economie, ziet WB dat 
ondanks de ambtelijke versterking op dit vlak en de extra inspanningen van het College, nog 
steeds niet duidelijk is of er al meer werk en bedrijven naar Winterswijk zijn gehaald en of de 
bekendheid van de industrie en de mogelijkheden van Winterswijk zijn toegenomen. Ook 
missen wij, afgezien van een akkoord over een dienstencentrum, activiteit op Gaxel. WB is 
dan ook niet volledig tevreden over de uitvoering van het programma economie en industrie 



 

 

en verzoekt het College om in de begroting 2017 met concretere activiteiten en het liefst ook 
resultaten te komen dan tot nu toe. 
Wat betreft de ruimtelijke ontwikkeling in de kern plus 
verkeer en vervoer, vraagt WB zich af waarom zoveel nadruk 
wordt gelegd op de aanpak van onbewaakte 
spoorwegovergangen. Natuurlijk betreuren wij de ongevallen die 
daar zijn gebeurd, maar we kunnen en hoeven niet elk risico in 
ons leven weg te nemen. We vragen ons af of het geld dat we 
besteden niet efficiënter kan worden uitgegeven. WB vraagt het 
College dan om de aanpak van onbewaakte spoorwegovergangen op een laag pitje te zetten 
en ook efficiënter uit te voeren..  
WB is blij met het vernieuwingsfonds voor de sloop van woningen, maar we vragen ons af 
waar de rest van het geld vandaan moet komen. Zonder een concreet en voldoende 
perspectief daarop zou de start van een vernieuwingsfonds met 500.000 euro al snel kunnen 
verdampen en daarom wil WB de zaak omdraaien: Eerst een concreter perspectief en pas 
daarna een eerste bijdrage. En nu we het toch hebben over sloop: Hoe staat het met 
Autopalace? Wanneer gaan we dat nou eens eindelijk slopen? 

Wat betreft innovatie, duurzame energie en milieu mist WB nog steeds de echte ambitie 
en vooral de voorbeeldfunctie en initiërende rol daarin van de overheid. In een wereld die 
steeds egoïstischer wordt, is het juist de overheid die grenzen moet stellen en corrigerend of 
aanvullend moet optreden. We zien daar ook in Winterswijk te weinig van terug. We willen in 
2030 energieneutraal zijn, maar lezen dat de gemeente  alleen faciliteert. Als we echt iets 
willen, zullen we aanzienlijk meer moeten doen dan het verduurzamen van woningen en het 
plaatsen van wat zonnepanelen. WB is bereid zich veel concreter op te stellen en komt in de 
tweede termijn met een motie op dit punt. 
Over kunst, cultuur en erfgoed kunnen we kort zijn, want daar is WB door ontstaan. Voor 
ons zijn kunst, cultuur en erfgoed essentieel voor de leefbaarheid, aantrekkelijkheid en ook 
voor de economie van Winterswijk. Dit samen met goede sportvoorzieningen, vormen het 
cement in een samenleving.  Op deze lijn hebben we ons al in 
onze eerste bestuursperiode hard gemaakt voor Villa Mondriaan 
en hebben we voor en achter de schermen onze bijdrage geleverd 
om deze prachtige parel te kunnen toevoegen aan het 
assortiment van Winterswijk. Nu dat is gelukt, spreekt het voor 
zich dat wij Villa Mondriaan blijven steunen, ook als het extra geld 
nodig heeft om haar positie verder te versterken.  WB zal in de 
tweede termijn ook een motie over Villa Mondriaan voorleggen.  
Wat betreft arbeidsparticipatie en inkomensvoorziening wil WB in ieder geval meer 
realiteitszin. Het is immers een illusie te denken dat we iedereen aan een betaalde baan 
kunnen helpen. Een basisinkomen, gecombineerd met bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, is dan 
een realistischer en in ieder geval humaner perspectief. Jobhunten op banen die er niet zijn, 
heeft ook weinig zin. Wat betreft jongeren tot en met 27 jaar vraagt WB zich af of de 
werkwijze die nu gehanteerd wordt, effectief genoeg is. Actuele ontwikkelingen op het 
gebied van asielbeleid nog niet meegenomen, terwijl deze wel blijven drukken op onze 
uitgaven. Daarom  betwijfelen wij of de doelstellingen uit het coalitieprogramma op dit punt, 



 

 

bijvoorbeeld een substantiële daling van het aantal mensen in de bijstand, gehaald zullen 
worden. Graag een reactie van het College. 
Wat sport betreft heeft WB al eerder aangegeven dat de bijdrage van 20 euro per spelend 
lid, volkomen haaks staat op één van de pijlers van de sportnota, namelijk dat sporten 
financieel zo goedkoop mogelijk moet zijn. De bijdrage van 20 euro wordt door 
sportverenigingen namelijk 1-op-1 doorberekend in de contributies die betaald moeten 
worden. Graag horen wij van het College hoe het staat met de eerder gedane toezegging, 
hier nog eens serieus naar te kijken. 
Dan maatschappelijke participatie en zorg, tezamen met jeugd, jeugdzorg en 
onderwijs. Ook wij horen en lezen dat steeds meer hulpverlenende instellingen hun deuren 
sluiten of dit dreigen te moeten doen. Dat de kwaliteit van de hulpverlening lijkt steeds 
verder af te nemen, en van de zo gepropageerde zelfredzaamheid lijkt niet veel terecht te 
komen. Dit omdat veel mensen die zijn aangewezen op ondersteuning door de overheid, niet 
altijd zelfredzaam blijken te zijn. We horen van het college regelmatig dat Winterswijk goed 
op koers ligt en dat de problematiek goed hanteerbaar is. Dat vind WB goed om te horen, 
maar we hebben dit graag onderbouwt met cijfers en willen in ieder geval ruim voorafgaand 
aan de begroting 2017 meer duidelijkheid over het sociaal domein, over de effectiviteit van 
ons beleid, over de klanttevredenheid en over onze financiele positie. Daarnaast willen we 
meer duidelijkheid over de effecten van de toestroom van asielzoekers. 
Voor WB blijft de realisatie van het Gezondheidspark een belangrijk aandachtspunt. We 
vinden dat dit punt te weinig aandacht krijgt in de kadernota. Ook missen we nieuwe 
ontwikkelingen op het gebied van gezondheidspreventie. 
Wat ons centrum betreft vinden wij de content in de kadernota vrij summier. Dit terwijl het 
centrum één van de belangrijke pijlers zijn voor een leefbaar Winterswijk. Graag een reactie 
van het College op dit punt. 

Gelukkig zijn over ons even zo belangrijke buitengebied wel nieuwe ontwikkelingen te 
noemen, waaronder het glasvezel dat nu echt uitgerold gaat worden en de omgevingsvisie 
buitengebied die in wording is. Hiernaast treedt per 1 januari 2017 de nieuwe Wet 
Natuurbescherming in werking, treedt de nieuwe Omgevingswet naar verwachting in 2018 in 
werking en behoeft ons Landschapsontwikkelingsplan node actualisatie. Verder lopen ook 
discussies over wel of niet plaatsen van windmolens in ons buitengebied en over de plek 
waar zonnepanelen het best geplaatst kunnen worden zonder de beeldkwaliteit en het 
unieke karakter van ons buitengebied aan te tasten.  
Wat WB betreft nodigen al deze ontwikkelingen en discussies uit tot een grondige en 
bredere kijk en visie op de ontwikkeling van ons landschap. De agrarische sector moet 
ontwikkelingsmogelijkheden hebben, terwijl tegelijkertijd het fraaie landschap behouden en 
liefst nog versterkt moet worden en ook onze duurzaamheidsdoelstellingen gehaald moeten 
worden. Doelstellingen die op gespannen voet met elkaar kunnen komen te staan. Zo zien 
we dat grotere boeren de gronden gaan benutten die beschikbaar komen doordat anderen 
stoppen.De schaalvergroting bij boeren vraagt een verdere rationalisatie van de 
bedrijfsvoering en vereist grote percelen waar grote landbouwmachines uit de voeten 
kunnen. Hoe verhoudt dit zich tot ons waardevolle  coulisselandschap? 



 

 

Ook ziet WB steeds meer gebieden waarin niet meer gegraasd wordt, maar alleen gemaaid. 
Vanuit het perspectief van de boer is het echter goed te begrijpen. De (Europese) regels 
waaraan agrariers  gebonden zijn, nodigen niet altijd uit om bij hun bedrijfsvoering rekening 
te houden met de landschappelijke waarde van, zeg maar ‘boerennatuur’ d.w.z. bloemrijke 
weilanden en afwisselende akkerbouw. Al met al ontstaat steeds meer een kloof tussen 
natuur en agrarisch gebied, terwijl de kracht van ons landschap nu juist is dat beide zich 
verenigen. Dan praten we nog niet eens over windmolens en zonnepanelen op de daken van 
boerderijen.  Winterswijks Belang is dus niet TEGEN agrariers en boeren, sterker nog, zij 
vormen al eeuwen het Winterswijkse landschap, maar we willen graag een bredere scope, 
een gewogen visie, op ons mooie buitengebied, ook voor de 
langere termijn. 
We zien dan ook graag dat al deze vraagstukken en 
ontwikkelingen een plek krijgen in de omgevingsvisie en 
vraagt het College zich daarvoor in te spannen. Dan kan 
daarin meteen het hippisch toerisme meegenomen worden,  
waar ons prachtige buitengebied zich bij uitstek voor leent, 
dat Winterswijk en de Achterhoek nog eens extra op de kaart 
kan zetten, dat veel geld in het laatje kan brengen, maar waar 
in het programma vrijetijdseconomie nog geen aandacht 
voor is. 
Dan tot slot de financiën. Ofschoon er nog steeds weinig ruimte is voor nieuw beleid, 
ontwikkelt onze financiële positie zich positief, vooral dankzij het economisch herstel en de 
lage rentestand. WB vindt het belangrijk dat we deze positieve ontwikkeling vasthouden, 
zonder afbreuk te doen aan de noodzaak te blijven investeren in Winterswijk. Ook hier dus 
weer een spanningsveld, in dit geval tussen investeren en bezuinigen. Natuurlijk mogen we 
geen rekeningen vooruit schuiven naar toekomstige generaties, maar dat geldt ook voor 
achterstallig onderhoud. Recent onderzoek van het CPB heeft uitgewezen dat de extra 
investeringen die zijn gedaan tijdens de afgelopen crisis, hebben geholpen om niet nog 
verder in de problemen te komen. Dat is exact de reden geweest voor de anticyclische 
investeringen die we de afgelopen jaren hebben gedaan. Daar plukken we nu de vruchten 
van. Vraag het maar aan onze buurgemeenten! 
Voorzitter, tot zover onze eerste termijn. 
 
Uiteindelijk werden na 2 avonden 2 van de 3 WB moties aangenomen ( Villa Mondriaan en 
duurzame energie ) en 1 verworpen ( cameratoezicht ).  

 
Nieuws uit het bestuur door Margreet de Pre 
Een leefbaar Winterswijk, een Winterswijk met een toekomst, dat is de missie 
en visie van Winterswijks Belang. 
De afgelopen tien jaar hebben we 
hier samen met jullie hard aan 

gewerkt en dat doen we nog steeds. WB wil weten 
wat er leeft in ons dorp. Daarom organiseren we 
regelmatig acties waardoor we in gesprek komen 
met de mensen in ons dorp. Zo horen we 
meningen, standpunten en ideeën. En daar doen 
wij als WB wat mee. In ons verkiezingsprogramma schreven we dat we twee projecten wilden 
opstarten. Het zijn er inmiddels drie geworden. 
Projecten 
Het eerste project, Wenters Goud, is gerealiseerd. Dit project loopt al meer dan een jaar en er 
sluiten zich steeds meer mensen bij aan.  



 

 

Een ander project wat steeds meer grond aan de voeten krijgt, is het stadstuinbouwproject. 
In de ALV van februari gaf Marc Ravesloot een boeiende presentatie over de mogelijkheden 
ervan.  
Tot slot wil WB een project Duurzaamheid opstarten. 
 
Straatactie 
Deze projecten doen we niet alleen, daarvoor hebben we de hulp, enthousiasme en expertise 
van onze leden nodig maar ook van mensen die (nog) geen lid zijn. Op zaterdagmorgen 18 
juni organiseren we een  straatactie (de actie van 21 mei kon helaas niet doorgaan). Op drie 
plekken in het centrum vragen we Winterswijkers wat hen bezighoudt en of ze betrokken zijn 
bij Winterswijk. We gaan het gesprek aan en proberen de mensen te enthousiasmeren voor 
één of misschien wel meer projecten en eventueel ook de 
politiek.  
We starten met een gezamenlijke aftrap om 9.30 uur bij 
café restaurant Kronenhuis. Daarna verdelen we ons over de 
drie plekken in het dorp en gaan we het gesprek aan met 
de Winterswijkers. Om 13.00 uur sluiten we de actie af. 
Wil je zaterdag 18 juni een paar uurtjes aan WB besteden, 
stuur dan een mail naar Margreet de Pree, secretaris WB, 
mmdepree@gmail.com 
 

 
De grootste gemene deler is??  
 door Rik Gommers  
 

Afgelopen week was er één met veel bezoeken 
buiten de regio. Allereerst zijn we maandag en dinsdag als 
Achterhoekse colleges op bezoek geweest in Limburg; bij 

Parkstad Limburg om precies te zijn (http://www.parkstad-
limburg.nl). Deze regio bestaat uit de gemeenten Heerlen, 
Kerkrade, Landgraaf, Brunssum, Nuth, Voerendaal, Simpelveld 

en Onderbanken. Parkstad heeft ongeveer 250.000 inwoners en 
dat is iets minder dan de Achterhoek (ongeveer 330.000). Qua 

oppervlakte is het met zo’n 211 km2 veel kleiner dan de Achterhoek 
(1476 km2).  

De Limburgers pakken het voortvarend aan moet ik zeggen. 
Overbodige bebouwing wordt gesloopt en wel zo dat schitterende 

groenstructuren ontstaan. Waar nog een nieuwe functie voor wordt verwacht wordt 
behouden en opgeknapt. Er wordt veel geïnvesteerd in voorzieningen en infrastructuur. In 
totaal wordt er zo’n € 330.000.000  geïnvesteerd: 30 door overheden en de rest door het 
bedrijfsleven!! Ben benieuwd waar die laatste uit bestaan, er werd wel vaak over afschrijven 
gesproken namelijk.. Maar goed, indrukwekkend is het wel en de Achterhoek kan er 
voorlopig niet aan tippen. Het levert wel wat op. Nu al is de werkloosheid minder dan voor 
de crisis. Maar het had nog veel meer op kunnen leveren. Want wat ook daar speelt is dat als 
de barrière die de grens nog altijd vormt wordt geslecht, er een bloeiende regio ontstaat. 
Zelfs op de 2e plek na de Randstad! Waarvan akte! 
Donderdag met de wethouders mobiliteit op bezoek in Emmerich en op het vliegveld Weeze.  
De haven is een enorme economische trekker en functioneert als lokale hub. Ook de 
Achterhoek en omgeving worden bediend. Zo’ n kleine 30% van de overzet zelfs. Dat zou 
veel meer kunnen zijn, ware het niet dat de infrastructuur wel een stuk beter kan. 
Grensoverschrijdend denken bij het ontwerpen van die infrastructuur is een verhaal apart. Zo 
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ook de afstemming tussen overheden aan beide kanten van de grens. Tussen de gemeenten 
lukt het inmiddels prima, maar bij de overigen is de materie ‘wat’ weerbarstiger.  
Op het vliegveld zie je inmiddels een enorme hoeveelheid bedrijvigheid ontstaan. Niet 
allemaal georiënteerd op de vliegfunctie, maar veel breder dan dat. Kan ook best op een 
terrein van 620 hectare. Een belangrijke werkgever in de regio. Zonder slag of stoot is het 
niet gegaan, want de controlzone van het vliegveld gaat ook over Nederlands gebied 
namelijk. Dat was een behoorlijke hobbel, maar is uiteindelijk wel gelukt; het kan dus wel. 
Vrijdag op uitnodiging van ons consulaat in Düsseldorf bij de Holland Business Promotion in 
het van der Valk hotel bij het vliegveld Düsseldorf. Netwerkmeeting voor bedrijven (en 
overheden natuurlijk) die al grensoverschrijdend opereren of dat juist van plan zijn. Alhoewel 
we al enige tijd als Winterswijk proberen aan de weg te timmeren, toch weer een aantal 
nieuwe contacten gelegd. Ook hier weer dezelfde discussies. Wat zou het toch enorm helpen 
als onze (nationale) overheden zich iets meer zouden inzetten voor de 
grensregio’s. Het levert namelijk een enorme economische impuls 
voor deze regio op! 
Dat is dus de grootste gemene deler en een absolute noodzaak om 
eraan te blijven trekken en daar waar mogelijk de samenwerking te 
zoeken. Langzaam maar zeker zie je dat besef in bredere kring 
postvatten. Volhouden dus!!! 
 

Begint eer ge Bezint!  
door Wim Aalderink  
 
Deze kop is de kortst mogelijke samenvatting 
van het boek “Nooit Af” van Martijn Aslander 

en Erwin Witteveen. Omdat ik geen echte grote nieuwe 
zaken heb lopen die jullie aandacht verdienen, leek het mij 
een goed idee dit boek onder jullie aandacht te brengen. 
Vooral omdat dit boek, volgens mijn bescheiden mening, 
een enorme inspiratie bron kan zijn voor Winterswijks 
Belang. Wij zijn immers de partij binnen de Winterswijkse politiek die streeft naar 
vernieuwing en die een frisse kijk op bestaande problemen heeft! 
Op ons zou dus de uitspraak van Einstein “je kunt problemen niet oplossen binnen het 
paradigma waarin ze zijn ontstaan” bij uitstek van toepassing moeten zijn. 
De uitspraak van hoogleraar Jan Rotmans “we leven niet in een tijdperk van veranderingen, 
maar in een verandering van tijdperk” is dan ook één van de uitgangspunten van dit boek. 
Om dingen te kunnen veranderen zullen we principieel anders moeten gaan denken, 
voorzichtig aanpassen van bestaande structuren brengt ons niet verder. De tijd van gedegen 
plannen maken en vervolgens voorzichtig uitvoeren ligt achter ons! 
Het heeft geen zin dat ik hier het boek samen ga vatten, lees het zelf. Volgens mij is het een 
dusdanige bron van inspiratie dat ik iedereen aanraad het boek te kopen of te lenen, maar 
het in ieder geval te lezen. Na de ongetwijfeld nog drukke maanden mei en juni volgt het 
onvermijdelijke reces en dan is dit een prima manier om de zomer aangenaam en nuttig 
door te komen! 
Het ISBN nummer is: 978 90 470 09139. 
 
 
 
Belangrijke datum : 18 juni  9.30 uur Kronenhuis! 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

 
 

Graag tot de volgende keer! 

 


