
 

 

 
 

Nieuwsbrief  
Winterswijks Belang      september 2016 
 
Beste leden van Winterswijks Belang en andere belangstellenden, 
Iets later dan gepland laten wij u weer weten wat er allemaal aan de orde geweest is in de 
afgelopen maand: de eerste maand na de zomervakantie, waarin alles weer op gang komt, 
van start gaat en wij zoals ieder jaar een aanloop gaan nemen naar de begroting… 
Wij wensen u veel leesplezier en horen graag van u als u opmerkingen, kritiek, of 
aanmoediging wilt geven! 

 

Over burgemeesters, begroting, stadstuinbouw en de 
nieuwe wet omgevingsvisie door Ruth van der Meulen 
 
Omdat de raadsvergadering in 

september al erg vroeg in de maand viel en er 
nauwelijks iets te bespreken viel, wil ik u even 
bijpraten over een aantal belangrijke dingen waar 
we mee bezig zijn als fractie, of die binnenkort op 
de agenda staan. Als eerste kan het u niet 
ontgaan zijn dat Winterswijk druk is met het 
werven van een nieuwe burgemeester. Na 12 jaar gaat onze Thijs van Beem het stokje 
overgeven aan een nieuwe burgemeester of wellicht een nieuwe burgemeesterette! Aan de 
benoeming gaat een heel proces vooraf: inspraakronde burgers en ambtenaren, profielschets 
schrijven, instellen van een vertrouwenscommissie, overleg met de commissaris der koning, 
vacature in de Staatscourant en dan kan de echte procedure beginnen. WB heeft ook 
uitdrukkelijk kandidaten uit eigen geledingen opgeroepen om te solliciteren! Al met al zal er 
in maart/april 2017 iemand met een frisse nieuwe start moeten gaan beginnen. Wij zijn 
benieuwd…. 
Op dit moment zijn we druk met de voorbereidingen van de begroting voor 2017. Hoewel er 
weinig ruimte is voor nieuwe dingen ligt er toch een prima voorstel, dit jaar voor het eerst 
ook in een uitvoering “In vogelvlucht” uitgebracht. Deze is te vinden onder 
http://www.winterswijk.nl/bis/Programmabegroting_2017_2020 . Leesbaar en overzichtelijk! 

Zoals al eerder bericht, zijn we ook volop bezig met de 
voorbereidingen voor ons project Stadstuinbouw. Inmiddels heeft 
Marc Ravesloot ( al bekend onder WB-ers vanwege zijn eerdere 
presentatie ) een inspirerende en enthousiasmerende voordracht 
gehouden voor alle raads- en commissieleden en het college en 
zijn we ons voorbereidingsgroepje aan het uitbreiden met mensen 
van de gemeente en van andere partijen. Het is onze bedoeling om 
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meer draagvlak te kweken en meer mensen bij het project te betrekken. Kent u iemand die u 
hier helemaal geknipt voor vindt of heeft u zelf interesse om mee te praten of praktisch te 
helpen met raad en/of daad? Neemt u dan a.u.b. contact op met iemand van ons regie-team 
( André van Nijkerken, Ronald Wiggers, Ingrid Mes, Tim Jonker of Ruth van der Meulen ). We 
houden u op de hoogte van dit mooie project! 
Tot slot hebben we in september een presentatie bijgewoond over de nieuwe Omgevingswet 
die naar alle waarschijnlijkheid in 2019 van kracht gaat worden. Deze wet bundelt 26 
bestaande verschillende wetten op het gebied van 
bouwen, natuur, water, ruimtelijke ordening en 
milieu en wordt wel een nog grotere, meer 
ingrijpende wijziging genoemd dan de 
decentralisaties in het sociaal domein. Deze 
enorme operatie wordt momenteel al uitgebreid 
voorbereid en ook wij als gemeenteraad moeten 
ons er nu al mee gaan bezighouden. De nieuwe 
wet moet meer samenhang en vereenvoudiging 
brengen in het geheel van regelgeving, meer 
lokaal maatwerk mogelijk maken, duurzame 
projecten stimuleren en gaat uit van een “ja, mits” 
in plaats van een “nee, tenzij” zoals dat binnen de huidige regelgeving meestal is. Een heel 
erg interessant onderwerp, waar we de komende tijd echt mee bezig zullen moeten en ook 
willen gaan. WB is als partij altijd heel erg betrokken geweest bij dit soort onderwerpen en 
zal zich dan ook zeker laten horen over dit onderwerp. Ook hiervoor geldt: praat met ons 
mee! 

 
Stedelijke herverkaveling e.d.  
door Rik Gommers  
 
In Winterswijk blijven we werken aan het 

verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit. Al enige tijd zijn we 
met diverse partijen / eigenaren druk met stedelijke 
herverkaveling e.d. Zo wordt het belastingkantoor gesloopt, 
waardoor de leegstand van kantoorruimte fors afneemt. De vrijkomende grond wordt 
overgedragen aan de gemeente. Ook is Eucalypta gekocht van de Stichting Welzijn 
Winterswijk en tegelijkertijd hebben zij BSO Kicken (op Jaspers) verworven. Door die uitruil 
vermindert het aantal eigenaren op een plek en wordt het eenvoudiger om een oplossing uit 

te werken. Zoiets duurt trouwens altijd langer dan je wilt, 
maar een goede oplossing is belangrijker dan de snelheid. 
Ongeveer 4 jaar geleden begonnen we met “Ik zie 
Winterswijk”. Het project om voor een aantal locaties 
(WVC-velden en de 3 Driemark schoollocaties) 
oplossingen uit te werken. Nu zien we volop 
bouwactiviteiten op plan Morgenzon, wordt de 
Beatrixschool in de Boterstraat binnenkort gesloopt om 
plaats te maken voor woningbouw, schieten de plannen 
voor de “RSG” aardig op en zijn we inmiddels volop aan 

de gang bij de oude LTS in de Prins Hendrikstraat.   
De basis voor al deze plannen?? De toekomstvisie op Winterswijk die al sinds 2007 de koers 
voor Winterswijk bepaalt. Een koers die Winterswijk beter en mooier heeft gemaakt; menig 
bezoeker en nieuwe bewoner is dan ook positief verbaasd over wat Winterswijk allemaal te 
bieden heeft. 



 

 

Het is tijd om te kiezen!  
door Wim Aalderink  
 
De gevolgen van toenemend radicalisme en 
nationalisme zullen desastreus zijn als we niet 

tijdig deze ontwikkelingen weten te keren. Kan dat? Ja, en 
het moet! Het is tijd om echt te kiezen…. 
Thomas Robert Malthus, Brits demograaf, econoom en 
predikant, publiceerde in 1798 zijn meest bekende werk, 
An Essay on the Principle of Population, waarin hij stelde 
dat de bevolkingsgroei de economische groei voor zou 
blijven. Het onvermijdelijke gevolg zou dus hongersnood zijn. Malthus ging er dan ook van 
uit dat er een maximaal houdbare bevolkingsomvang was, het malthusiaanse plafond. De 
industriële revolutie en sterk verbeterde landbouwtechnieken zorgden er voor dat het 
pessimistische wereldbeeld van Malthus nog steeds geen werkelijkheid is geworden. De 
hedendaagse economie en sociologie hebben de theorie uitgebreid met zaken als 
grondstoffen, energie, werkgelegenheid, onderwijs, gezondheid en vrede. Oorlog, 
hongersnood en epidemieën gingen steevast vooraf aan periodes van hoogconjunctuur. Het 
maken van de juiste keuzes maakt het verschil tussen ellende en voorspoed! 
Vooral in onze Westerse wereld wordt de keuze voor een religie vaak gezien als bron van 
kortzichtigheid en radicalisme. Het Oerboek van de Mens, de Evolutie en de Bijbel van de 
Nederlandse gedrags- en evolutiebioloog Carel van Schaick en de Duitse historicus Kai 
Michel laat zien dat dit een volstrekt onjuiste aanname is. Met evolutie wordt hier trouwens 
de culturele evolutie van de mens bedoeld, niet de biologische. Hun stelling is dat de Bijbel 
in werkelijkheid “het dagboek van de stoutmoedige pogingen van de mensheid om te gaan 
met de beproevingen van het leven” is. Mijn stelling is dat dit uitgangspunt toepasbaar is op 
alle religieuze geschriften en tradities. Als het besef doordringt dat religie een uitstekend 
middel is gebleken om de mensheid vanuit jagers/verzamelaars situatie te leren leven in een 
sedentaire samenleving, wordt ook meteen duidelijk dat religie niet alleen een onderdeel is 
van onze geschiedenis, maar een absolute voorwaarde is geweest om te komen tot waar we 
zijn. Het gaat dus niet om de keuze wel of niet een bepaalde religie aan te hangen, maar om 
de keuze hoe je dat religieuze besef inzet!  

In zijn boek De Zijderoutes schrijft de Brit Peter Frankopan een 
nieuwe geschiedenis van de wereld. De nadruk ligt hierbij op het 
Oosten, met als belangrijkste inzicht dat het heden niet alleen 
gevormd is door onze Westerse geschiedenis, maar in belangrijke 
mate door de gebeurtenissen in het Oosten. Pas na het begin van de 
industriële revolutie vindt er een echte kanteling plaats ten gunste 
van het Westen. De tweede helft van de 19e eeuw en de 20e eeuw tot 
vlak na WO II zijn de decennia van ongebreidelde machtsuitoefening, 
de tijd van het gedicht The White Man’s Burden van de Brit Rudyard 
Kipling, waarin het als taak van de blanke mens wordt gezien om 
beschaving te brengen onder niet-blanken. Dit alles zonder enig 
respect voor de geschiedenis en eeuwenoude beschavingen die ten 
grondslag liggen aan de veroverde rijken. Na WO II begint de macht 

van Groot Brittannië te tanen en neemt die van de VS toe, wat blijft is de strijd om natuurlijke 
hulpbronnen en grondstoffen. Eerst door militair ingrijpen, dan door het steunen van pro 
Westerse, maar discutabele, regimes en nu opnieuw door militair ingrijpen. In alle gevallen 
laat het Westen zich niets gelegen liggen aan de historische, religieuze en economische 
geschiedenis van deze landen waarvan de grenzen veelal tot stand zijn gekomen op de 
tekentafels van diezelfde Westerse mogendheden, zonder rekening te houden met de 
etnische situatie waardoor van meet af aan een bom gelegd werd onder het bestaansrecht 



 

 

van deze landen. Kiezen voor een geopolitieke benadering die recht doet aan de 
geschiedenis, is dus een absolute voorwaarde voor wereldvrede! 
De mens heeft tot op heden laten zien dat hij in staat is “Malthus te verslaan”. 
Religie is niet oorzaak van geweld, de echte oorzaak ligt in een volstrekt onevenwichtige 
verdeling van voedsel, macht, kennis en welvaart. 
Door de fouten van het imperialisme te herstellen creëren 
we de kans op een vreedzamere wereld dan die we nu 
kennen. Radicalisme en fanatisme vinden hun oorsprong 
in, vaak terechte, afgunst. Als wij de eerste 
levensbehoeften niet naar de mensen die ze nu ontberen 
toe brengen, zullen ze die komen halen. De geschiedenis 
staat bol van de voorbeelden van dit soort 
volksverhuizingen, niets nieuws dus.  
Dit betekent eerst en vooral ophouden met de schuld bij anderen neerleggen en de hand in 
eigen boezem steken. Dat begint met verkiezingen, stem op partijen die nog idealen 
koesteren en niet op partijen die alleen maar zoeken naar zondebokken zodat we zelf geen 
schuld hebben en dus geen verantwoordelijkheid hoeven te dragen. Ook politieke partijen 
zullen dus echte keuzes moeten maken met betrekking tot hun standpunten en idealen. 
Verkiezingen win je met duidelijke keuzes, echte keuzes zijn nodig om onze wereld niet nog 
verder te laten afglijden. De wereld, dat zijn wij. Veranderen begint bij jezelf, bij de keuzes die 
je maakt en de inzet die je zelf toont, als mens en als politieke partij! 
 

Vanuit het bestuur bestuur  
door Gea Oonk 
 
In de nieuwsbrief van mei schreef Margreet al dat op 18 juni de straatactie 
plaats zou vinden. Negen WB-ers hebben op 3 locaties geprobeerd 

Winterswijkers te enthousiasmeren voor één of misschien wel meer projecten en eventueel 
ook de politiek. Er zijn flyers uitgedeeld en het gesprek is aangegaan. Een aantal inwoners 
heeft aangegeven de nieuwsbrief te willen ontvangen. Op deze manier krijgen mensen toch 
een indruk van wat er binnen WB speelt en waar we ons mee bezig houden, en raken ze 
wellicht enthousiast.  
Eind juni werd bekend dat onze burgemeester Thijs van 
Beem volgend jaar maart stopt. Binnen het bestuur is de 
procedure van de benoeming van een nieuwe burgemeester 
toegelicht. Er is een mail voor de leden en een persbericht 
opgesteld, waarin uitgelegd wordt dat WB capabel is een 
nieuwe burgemeester te leveren. In de bijzondere 
raadsvergadering van 10 oktober zal de profielschets 
vastgesteld worden, waarna de sollicitatieprocedure kan 
starten. 

Na het zomerreces hebben we als bestuur de 
draad weer opgepakt en de voorbereidingen voor 
de ALV op dinsdag 11 oktober in gang gezet. We 
zullen tijdens deze ledenvergadering afscheid 
nemen van Ronald, die afgelopen jaar als 
bestuursvoorzitter deze 
taak met veel inzet heeft 
uitgevoerd. 
We zullen als bestuur 
moeten uitkijken naar 
nieuwe bestuursleden 



 

 

en de voorzittersplek in moeten vullen. Tijdens de ALV zal dit een punt van aandacht zijn.  
Daarnaast zullen we ons als bestuur focussen op een kerstactie, waarbij we weer in contact 
kunnen treden met de Winterswijkers, en zullen de Gemeenteraadsverkiezingen 2018 een 
vast punt op de agenda worden. 

In het najaar wordt de cursus Politiek Actief georganiseerd. In 
de krant en op social media heeft u er wellicht al iets over 
gelezen. De cursus wordt samen met de gemeenten Berkelland, 
Bronckhorst, Lochem en Zevenaar georganiseerd en door 
ProDemos verzorgd. Als WB-afgevaardigde ga ik deelnemen 
aan deze cursus. Na afloop zal ik verslag uitbrengen in de 
nieuwsbrief! 

 
Startnotitie beleidsnota Economie en Energie transitie 2030  
door Tim Jonker 
 
 Afgelopen 6 september vond de inspraak avond voor de startnotitie Economie 

plaats in de Harmonie aan de Groenloseweg te Winterswijk. 
 Het verslag hiervan is te vinden op het informatie systeem van de gemeente:  
 http://www.winterswijk.nl/bis 
 Het lijkt mij in deze onzinnig om het verslag nog een keer dunnetjes over te doen, dus ik zal 
hieronder het nut en het verloop van dit soort avonden bespreken. 
 Ondanks dat deze bijeenkomsten meestal goed georganiseerd zijn, ruim van te voren 
bekend zijn gemaakt worden ze maar matig bezocht. Ook zie je hier vaak dezelfde gezichten. 
Ondernemers en belangengroepen. Waarbij de eerste groep vaak vooral voor hun 
persoonlijke bedrijfsmatige belang opkomt; nou klinkt dit 
natuurlijk logisch, maar wat zou het mooi zijn als vooral 
deze groep zou kijken naar het bredere belang voor 
Winterswijk.  
Bij de belangengroepen gaat dit al een stuk beter, 
wederom logisch omdat zij niet een individueel belang 
vertegenwoordigen. Vaak hebben zij ook al nagedacht 
over een oplossing die voor hun groep wenselijk zou zijn. 
De aanwezige raads- en commissieleden die geacht 
worden zich niet met de discussie te bemoeien merken zo 
redelijk wat er leeft onder de aanwezigen. Een veel gehoord geluid na dit soort avonden is 
dat de gemeente niet luistert en handelt naar wat de insprekers naar voren hebben gebracht.  
Er zijn natuurlijk altijd veel tegenstrijdige belangen. Het komt daardoor vaak voor dat de 
persoonlijke wens niet gehonoreerd kan worden. Om vervolgens te zeggen dat er niks mee 
gedaan wordt is te kort door de bocht. 
 Een goed voorbeeld hiervan is de discussie over Windmolens. Er zijn maar weinig mensen 
die tegen windmolens zijn zolang het maar: “niet in mijn achtertuin is”. Voor mij geldt dat 
niet anders: als bewoner en ondernemer in ons mooie buitengebied zit ik ook niet te 
wachten op windmolens. Daarnaast vind ik dit niet passen binnen ons Nationaal Landschap. 
Ook binnen Winterswijks Belang hebben we hier vaak discussie over en zijn voor- en 
tegenstanders van windmolens te vinden! 
Het verdelen van schaarste, doelen stellen en lastige keuzes maken in het belang van 
Winterswijk en haar inwoners, daar gaat het om. 
Iedereen heeft inmiddels de noodzaak in de gaten dat we echt bezig moeten met de 
schaarste van energie, en de transitie naar een duurzame oplossing.  
Het doel om in 2030 als Achterhoek energieneutraal te zijn komt als een hogesnelheidstrein 
dichterbij. En het is nog maar erg de vraag of dit realistisch is. Dat neemt niet weg dat we er 
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nu echt mee aan de gang moeten. En we voor een aantal lastige keuzes staan! Wilt u als lid 
van Winterswijks Belang uw mening hierover geven? Graag horen we van u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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! 

 


