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Beste leden van Winterswijks Belang en andere belangstellenden, graag vragen we jullie
belangstelling voor al het WB nieuws van de maand november.
Wij wensen u veel leesplezier en horen graag van u als u opmerkingen, kritiek, of
aanmoediging wilt geven!

Verslag van de raadsvergadering 24-11-2016
door Henk Jan Tannemaat
De afgelopen raadsvergadering had als
belangrijk agendapunt de aanschaf van de
winkelpanden op het Weurden. Ons winkelcentrum is
een keiharde economische motor. De detailhandel is
één van de grootste werkgevers waar veel
Winterswijkers elke dag weer opnieuw met veel inzet
en plezier hun dagelijks brood verdienen. En juist
daarom is het zo belangrijk dat de gemeente OOK de
belangen van deze inwoners behartigt! Een winkelcentrum is, met een diversiteit aan winkels,
samen met de markt, het kloppend hart van een plaats. En dat verdedig je met hand en
zwaard! Als dan blijkt dat er een paar rotte plekken ontstaan moet je er voor zorgen dat deze
weer zo snel mogelijk verdwijnen. De panden op het Weurden zouden geveild gaan worden
en dan ben je iedere regie als gemeente kwijt. WB was dan ook blij dat het college kordaat
opgetreden heeft en de panden heeft aangekocht voordat een speculant hier iets mee zou
willen. Er worden nu plannen gemaakt om samen met ondernemers zo snel mogelijk een
verantwoord en mooi plan te ontwikkelen. Zo blijft het Weurden leefbaar! WB memoreerde
dat ook de winkeliersvereniging blij was met de aankoop. PvdA, D’66, CDA en WB waren dan
ook vóór het behoud van het centrum. VVD samen met de SP wilden het liever aan de markt
overlaten en stemden tegen…. WB komt liever pro actief op voor ons kloppend hart!!!

Terug uit Zuid-Afrika door Rik Gommers
Het was al weer even geleden dat ik in Zuid-Afrika was, maar begin december
mocht namens VNG-International (http://www.vng-international.nl/) deelnemen
aan de afsluitende conferentie van het LGCP project. LGCP staat voor Local
Government Capacity Program. In gewoon Nederlands: lokale overheden vaardigheden
helpen ontwikkelen. De Vereniging Nederlandse Gemeenten geven daarmee invulling aan de
ontwikkelingswerk opgave van Buitenlandse Zaken. Want wie kan een gemeente nu beter

helpen dan een andere gemeente. Twaalf Zuid Afrikaanse gemeenten werden zo bijgestaan
door Nederlandse. Winterswijk heeft zoals u weet een “Twinning” met Dr Beyers Naudé Local
Municipality (https://nl.wikipedia.org/wiki/Dr_Beyers_Naudé_(gemeente)). Deze naam kreeg
de gemeente Camdeboo na een herindeling met een aantal omliggende gemeenten. Voor
ons weer even wennen zo’n naamswijziging, maar zij zijn trots op hun nieuwe naam. Een
eervolle; gezien de status die de bekende anti-apartheidsstrijder heeft. Zelfs voor ZuidAfrikaanse begrippen is het een grote gemeente met zijn oppervlakte van 28.653 km2. Even
ter vergelijking; Nederland is met 41.543 km² nog niet eens 2x zo groot. Qua inwoneraantal
valt het met zo’n 80 duizend wel weer mee. De grootste plaats in deze gemeente is GraaffReinet. Daar bevindt zich ook het woningbouwproject waar nu al weer zo’n 8 jaar aan wordt
gewerkt. Volgend jaar start (eindelijk) de bouw. Dat lijkt lang, maar is ook ongeveer het
gemiddelde in Nederland. Waarvan akte. Niet ieder project dat in het kader van LGCP is
opgepakt is even ver, maar al met al kan er worden teruggekeken op een succesvol
programma. Toch had iedereen een beetje dubbel gevoel. Ondanks de successen en dat
de meeste projecten (nog) worden afgerond, is hiermee een einde gekomen
aan een langlopende samenwerkingsperiode. We kijken er met plezier en
voldoening op terug.

Bezoek aan de gemeente Bocholt
door Henk Jan Tannemaat
Twee weken geleden hebben we een uitwisseling
gehad tussen drie gemeenten. En ook nog
internationaal! Winterswijk, Bocholt en Aalten hebben elkaar
ontmoet in het textielmuseum in Bocholt. Een fantastisch
multifunctioneel gebouw, een oude textielfabriek, die geheel is gerenoveerd en omgetoverd
tot een plek waar behalve een museum ook ruimtes zijn om bijeenkomsten te houden. Je
kunt het gebouw het beste vergelijken met het oude Dru-gebouw in Ulft. Uitwisseling met je
buurgemeenten is belangrijk. Niet alleen omdat je buren vaak met dezelfde problemen
worstelen, maar ook omdat je van elkaar kunt leren en
oplossingen ontdekt die we ook bij ons kunnen toepassen.
Zo hebben beide Nederlandse gemeenten te maken met de
kanteling in het sociaal domein. Onze Duitse buren kennen
weer andere problemen en uitdagingen. Wist u dat er bij de
Duitsers nagenoeg geen krimp is? En dat daar heel goed
werk te vinden is? Ook voor ons als Nederlanders? En dat is
nu precies één van de taken die de werkgroep Duitsland
van de Gemeente Winterswijk als taak heeft meegekregen:

zoek naar verbindingen en oplossingen om de grens, die er uiteraard wel is, zo klein mogelijk
te maken. Eigenlijk moeten we denken zonder grenzen! Winterswijks Belang levert al jaren in
mijn persoon de voorzitter voor deze werkgroep en we hebben in al die jaren al goede,
waardevolle contacten opgebouwd. Ook vanuit Duitsland is de wil volop aanwezig om de
samenwerking steeds verder uit te bouwen en de grens niet meer als obstakel te zien, maar
als een dunne streep op een landkaart. Uiteraard waren de burgemeesters en andere
collegeleden aanwezig, maar ook veel raadsleden van de diverse gemeenten. Netwerken is
belangrijk en de nodige ervaringen zijn weer uitgewisseld. Nu zien of we onze ideeën ook
kunnen omzetten in de praktijk!

Basismobiliteit wordt
ZOOV
door Wim Aalderink
Vanmorgen, 1 december 2016, was het dan
zo ver: de officiële introductie van het
nieuwe reizigersplatform voor De
Achterhoek. Tijdens een druk bezochte persbijeenkomst bij Hameland in Lichtenvoorde heb
ik, samen met Paul Gillissen van Munckhof en Michiel Huisman van
SDOA/Werkgeversservicepunt Achterhoek de officiële start van de Achterhoekse aanpak van
de voormalige Basismobiliteit mogen aankondigen. De keuze voor het Hameland pand aan
de Galileistraat in Lichtenvoorde was een heel bewuste en tegelijk kenmerkende keuze voor
de grote mate van samenwerkingsbereidheid die het hele project tot op heden heeft
gekenmerkt. Hier was al een callcenter gehuisvest dat haar functie dreigde te verliezen
omdat Munckhof de aanbesteding voor ZOOV Reisplanner won. Door goed overleg is het
callcenter Lichtenvoorde toegevoegd aan de callcenters van Munckhof in Arnhem en Horst,
waardoor vrijwel alle SW medewerkers hun baan hebben kunnen behouden. Het contract
tussen Munckhof en SDOA werd ter plekke ondertekend door Paul en Michiel!
Vanaf nu wordt er proefgedraaid met ritaanname en reisadvies, vanaf 1 januari 2017 gaan we
van start met het Regiotaxi vervoer en het vervoer van Hameland medewerkers. Vanaf 1
augustus 2017 wordt hier het leerlingenvervoer aan toegevoegd. Ook is het vanaf 1 januari
mogelijk om met ZOOV naar Duitsland te reizen. Dat is niet alleen van belang voor mensen
die in Duitsland willen winkelen, maar ook voor mensen die, al dan niet via onze Job-Hunter
Duitsland, willen werken in Duitsland en niet beschikken over
eigen vervoer. En dat alles gebeurt door drie vervoerders uit
de Achterhoek: Correct Monnereau, TCR en Willemsen de
Koning.
Volgende week worden alle bestaande gebruikers door middel
van een informatiepakket op de hoogte gebracht van de
nieuwe naam, het telefoonnummer, de website, de omslag van
zones naar kilometers en het afschaffen van de reizigerspas.
Met ZOOV zorgen we er voor dat er een fijnmazig
vervoersnetwerk blijft bestaan in een gebied waar het openbaar vervoer niet op alle plekken
en tijden beschikbaar is. Bereikbaarheid is van levensbelang voor de leefbaarheid van onze
mooie Achterhoek en door de intensieve samenwerking van de zeven betrokken
Achterhoekse gemeentes is die bereikbaarheid ook voor de toekomst gewaarborgd. Kijk zelf
op www.zoov.nl!

Werkbezoek Sibelco ( steengroeve) &
Rosenhaege door Jan Oonk
Op 19 november hebben de gemeenteraads- en commissieleden een
werkbezoek gebracht aan Sibelco en Rosenhaege. Allereerst werd er door de
directeur van Sibelco in Skopein een uitleg gegeven wat Sibelco voor bedrijf is. Wij
Winterswijkers kennen allemaal de steengroeve
wel maar hoe groot het bedrijf eigenlijk is weten
er maar weinig. Sibelco is een concern dat over de
hele wereld opereert en het is dan ook een
miljoenen bedrijf dat verspreid over de hele
wereld opereert. Het enige dat alle bedrijven
gemeen hebben, is dat men allemaal grondstoffen
uit de bodem haalt en dit verwerkt tot allerlei
materialen. Hier in Winterwijk verwerkt men
voornamelijk vulstof voor wegen. Er liggen in het
hele land wegen met vulstof uit Winterswijk… Ook
wordt er nog steeds landbouwkalk gemalen. Dit
werkbezoek had ook tot doel om te laten zien hoe het met de steengroeve verder gaat in de
toekomst. De eerste 20 jaar kan men nog verder in de huidige groeve. Daarna gaat men
verder naast de eerste groeve. Daarvoor moet de Adamskampweg verlegd worden en daarna
gaat men naar de overkant van de Steengroeveweg; hiervoor moet waarschijnlijk de
Steengroeveweg verlegd worden maar dan zijn we al ongeveer dertig jaar verder. Nu is men
er al mee bezig hoe dat allemaal geregeld moet worden dit is natuurlijk heel goed dat men
er nu al over nadenkt hoe dit op een goede manier gaat gebeuren in samenwerking met
gemeente en omwonenden zodat men in een later stadium niet voor verrassingen komt te
staan. Dit was een staaltje van goede samenwerking! Daarna gingen we naar Rosenhaege in
Kotten aan de Bekeringweg. Hier werden we ontvangen door Mevr. Grijsen die ons uitlegde
wat er op Rosenhaege zoal te zien was. Men heeft een oud boerderijtje geheel in oude stijl
opgeknapt met schoppe en nog een paar bijgebouwen met er omheen verschillende soorten
tuinen, aangepast aan de omgeving. Daarnaast verkoopt men Ierse en Schotse kleding nu
nog net over de grens in Oeding. Om die kleding te mogen
verkopen in Kotten moet men het bestemmingsplan wijzigen en
dat was de reden dat de raad en commissie uitgenodigd was zodat
een ieder er een indruk van kon krijgen wat precies de bedoeling
was. Al met al een geslaagde middag. Ik hoop dat u als lid van WB
een beetje een indruk heeft gekregen van wat de raadsleden en
commissieleden zoal doen.

Vanuit het bestuur door Margreet de Pree
Kerstactie
Als ik dit stukje type, is het buiten donker en koud. We zien de eerste tekenen
van de naderende kerst al om ons heen. Dennebomen met kerstverlichting,
huizen en winkels feestelijk verlicht en natuurlijk de kerstmarkten bij onze Oosterburen en op
18 december in ons eigen Winterswijk.
Al heel wat jaren is op de laatste zondag voor de kerst een kerstmarkt in de Meddosestraat.
Bijna net zoveel jaar is WB actief op de kerstmarkt. Ook dit jaar zijn we weer present. Op
zondag 18 december treffen we ‘s morgens de voorbereidingen voor de heerlijke

zelfgemaakte toetjes met stukjes appel die we ‘s middags afmaken en gaan uitdelen op de
kerstmarkt.
We willen niet alleen de toetjes uitdelen en de bezoekers
fijne dagen wensen, maar we willen ook weten hoe de
Winterwijkers over bepaalde onderwerpen denken. Hoe we
dit precies gaan vormgeven wordt nog nader uitgewerkt.
En hoe leuk zou dat zijn als we met heel veel WB-ers
aanwezig zijn op de kerstmarkt.
Wil je ons komen helpen, meld je dan aan bij Margreet de
Pree, via de e-mail mmdepree@gmail.com. We zijn blij met ieder uurtje hulp. Wil je in mail
aangeven van hoe tot hoe laat je kunt komen helpen? ’s Morgens vanaf 10.00 uur starten we
met de voorbereidingen en vanaf 13.00 tot ongeveer 17.00 uur delen we de toetjes uit op de
Kerstmarkt.
Algemene ledenvergadering
Twee keer per jaar organiseert het bestuur een Algemene Ledenvergadering, waarbij we de
laatste jaren de eerste vergadering van het jaar combineren met een gezellige activiteit voor
de leden. Vorig jaar gaf Marc Ravesloot van de RU
Wageningen een lezing over stadstuinbouw. Een idee dat WB
met enthousiasme heeft omarmd en dat steeds meer vorm
begint te krijgen. Via de nieuwsbrief houden we u op de
hoogte.
Reserveert u alvast de datum voor de ALV in 2017? Deze
houden we op zondag 29 januari. De planning voor die
middag is als volgt: om 14.30 uur verzamelen we bij B&B
Roerdinkhof in ‘t Woold. Na een kop koffie of thee maken we onder leiding van een gids een
wandeling door het Wooldse Veen. Deze duurt ongeveer een uur tot anderhalf uur. Om
16.30 uur is de ALV. Aansluitend eten we met z’n allen en rond 20.00 uur sluiten we de avond
af. Een uitnodiging en het uitgebreide programma volgt te zijner tijd via de mail. We hopen
van harte u te mogen ontvangen op 29 januari.

Namens het bestuur wil ik u alvast fijne feestdagen wensen
en een gezond en gelukkig 2017!
Energie visie door Tim Jonker
Op dinsdag 1 november was er een druk bezochte “inspraak” avond over de
concept energievisie. Dat deze avond druk bezocht was is natuurlijk een mooi
begin! Alleen was het woord inspraak niet zo slim gekozen. Mede door een
oproep van de VVD werd het meer een protest avond tegen windmolens. Bij de
aanwezige burgers ontstond hierdoor een verkeerde verwachting van het doel van deze
avond.
Ondanks dat onze wethouder Gommers een goede inleiding gaf over de bedoeling van de
avond, het halen van de door de raad aangenomen doelstelling om in 2030 energie neutraal
te zijn, ging het al snel over alle mogelijke nadelen van windmolens.
Een belangengroep die hartstochtelijk tegen de eventuele plaatsing van windmolens is
kaapte hiermee de avond. Ondanks de oproep van de wethouder, dat het prima is om tegen
windmolens te zijn maar dan wel met alternatieven te komen, lukte dit maar heel matig.
Als je er voor kiest om geen grote windturbines te plaatsen en als alternatief voor meer
zonnepanelen gaat moet je wel rekening houden met het volgende:

1 grote windturbine (2000 huishoudens) staat gelijk aan 50.000m2 aan zonnepanelen.
Volgens de energievisie zouden er in Winterswijk 12 grote turbines nodig zijn.

In het geval van Winterswijk is de som dan al snel 12 x 50.000m2 = 60 hectare aan
zonnepanelen. Neem hierbij mee dat dit de energie mix absoluut niet ten goede komt, dus
dat deze berekening aan de conservatieve kant is. Zie de afbeelding hieronder voor de
situatie in Duitsland.
Om de doelstelling van 2030 te halen is dus nogal
wat nodig. Dit in combinatie met het ontbreken van
een duidelijke visie en consistent beleid vanuit Den
Haag.
We kunnen natuurlijk zeggen, is dit allemaal wel in
het belang van Winterswijk? Wij liggen immers
bijna 34 meter boven N.A.P (centrum Winterswijk).
In Den Haag hebben ze de voeten eerder nat dan
bij ons..
Ondanks dat je dan aan een aantal belangrijke
argumenten voorbij gaat is er misschien 1 punt in
deze hele discussie dat ons wel direct raakt. En dat
zijn de kosten, het geld wat verdwijnt uit de
Winterswijkse economie. Uit de energie visie blijkt
namelijk het volgende:
In ons kapitalistische systeem worden we
gedwongen om vooral naar de kosten van alles te
kijken. Als we op deze manier ook kijken naar ons
energie vraagstuk blijkt het een kans te zijn. Het
vergt natuurlijk een hoop investeringen en ook hier geldt: de lasten gaan voor de baten uit.
Maar wat zou het mooi zijn als dit geld op termijn niet meer onze gemeente zou verlaten!
Wat vindt u daarvan???

Over WCL, duurzame landbouw en wormen……
door Vlok van Harten
Op 14 november was ik aanwezig bij de openbare bestuursvergadering van
WCL onder voorzitterschap van Wethouder te Gronde, dit keer gehouden in
de Roerdinkhof. Ik vind dit altijd interessante bijeenkomsten, omdat allerlei
verschillende partijen uit het buitengebied daarin samenkomen. (Boeren, ecologen,
natuurliefhebbers, landgoedeigenaren, toeristische ondernemers etc.)
Andre Menting hield een korte presentatie over de Winterswijkse Aanpak.
In mei en juni van dit jaar is een onderzoek gehouden onder 110 verenigingen en
instanties uit het buitengebied van de gemeente Winterswijk. Het onderzoek ging o.a. over:
wat zijn hun ervaringen maar vooral; wat zijn hun wensen? De resultaten zijn verwerkt in een
rapport. Sleutelwoorden zijn: goed organiseren, samenwerken, terugkoppelen, goede
begeleiding en samen het resultaat vieren.
Het volledige rapport is te vinden op:
http://www.wclwinterswijk.nl/downloads/Eindrapport_Winterswijkse_Aanpak.pdf
De voorzitter kondigde in de vergadering aan om met WCL in 2017
een symposium te organiseren over duurzame landbouw. Een prima
initiatief. Zowel LTO als Aardewerk de Stegge hebben zich meteen
gemeld om hieraan een bijdrage te leven. Ik heb te Gronde nog
getipt over Nico Polman, medewerker van de Wageningen
Universiteit, die expert is op het gebied van natuurinclusieve
landbouw en hiervoor verdienmodellen heeft ontwikkeld. Ik kijk uit
naar dit symposium!
De vergadering eindigde met een half uurtje brainstorming over
mogelijke nieuwe projecten. Eén van de ideeën kwam van de LTO,
om de bodemvruchtbaarheid te verbeteren. Daar is het slecht mee
gesteld, vanwege de geringe hoeveelheid organisch materiaal in de
bodem. De LTO vertegenwoordiger opperde dat het een goed idee
zou zijn om het maaisel van bermen en slootkanten niet af te voeren, maar te gebruiken om
de bodem te verbeteren. Dit leidde vervolgens tot het idee voor een gecoördineerde actie
om voorafgaand aan het maaien de opruimploegen het zwerfafval te laten verzamelen. Of
het ook tot uitvoering komt moeten we afwachten, maar het idee werd door iedereen
omarmd.
Zelf heb ik nog voorgesteld om in de aanduiding van fietsroutes een onderscheid te maken
tussen de brede paden en de smalle paadjes. Toeristen klagen over de smalle paadjes waar je
elkaar nauwelijks kan passeren (vooral de e-bikers van de grijze golf), maar er zijn ook
mensen die nu juist die smalle paadjes leuk vinden (ik bijvoorbeeld). Dit leent zich goed voor
doelgroep-promotie: de ‘comfort route’ voor degenen die een voorkeur hebben voor
bredere paden en de ‘avonturen route’ voor
degenen die het liever wat spannender hebben.
Wethouder te Gronde vond het wel een leuk idee
en suggereerde de ‘blauwe’ en de ‘zwarte’ routes,
naar analogie van skipistes.
In de vergadering werd ook een presentatie
aangekondigd van een Nieuw-Zeelandse
wetenschapper-ondernemer, Michael Quintern,
die grootschalig organisch afval verwerkt met
behulp van wormen. Dit vond plaats op 23
november in het Stadskantoor. Quintern is van
oorsprong Duitser en de aanwezigen gaven de

voorkeur aan de presentatie in het Duits. Hij heeft ruim 30 jaar ervaring in vercompostering
van organisch afval met wormen en doet hierin wetenschappelijk onderzoek. Hij was nu
bezig met een tour door Europa om zijn ideeën te verspreiden. Via een toevallige contact
tijdens een vakantie kwam hij in Winterswijk terecht. Het was een super interessante
ontmoeting! Het ging vooral over de economische en duurzame aspecten van deze
methode, waarbij afvalverwerking en bodemverbetering samengaan. De wormencompost is
een enorm goede bodemverbeteraar, waarmee meststoffen ook beter worden vastgehouden
i.p.v. uitgespoeld. De methode is ook kleinschalig toe te passen in huishoudens, bij
restaurants etc. Na afloop heb ik met Arie Schoemaker nog even besproken dat het ook een
prachtig WCL project zou kunnen zijn, juist vanwege de behoefte van de boeren aan
verbetering van de bodemvruchtbaarheid. Ik zie nog mooie ‘Smart Agriculture’ dingen
ontstaan in ons buitengebied “Global worming”, ipv “Global warming” . Op Youtube vind je
een filmpje van zijn TEDx lezing. Dat moet je echt even zien.
https://www.youtube.com/watch?v=H4mdq9Fnu98 Zijn website is: www.mynoke.co.nz .
Geïnspireerd door deze man ben ik thuis meteen aan de slag gegaan en heb een mini
wormcompostbak gemaakt. Tientallen nieuwe huisdieren doen inmiddels zwijgzaam hun
werk in hun nieuwe onderkomen.
Je hoeft ze gelukkig niet uit te laten 

Belangrijke data :

Kerstmarkt 18 december 2016
ALV op 29 januari 2017

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!

