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Beste leden van Winterswijks Belang en andere belangstellenden, graag vragen we uw
belangstelling voor al het WB nieuws van de laatste maand van 2016. Een beetje later dan u
gewend bent….
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 Ruth van der Meulen
Het was in de laatste vergadering van het jaar vooral tijd voor vragen aan het
college. Nadat het pand van de Rabobank verkocht is en de bijbehorende parkeerplaats
afgesloten is werd er tijdens de kerstmarkt spontaan
geparkeerd op de Scholtenbrug. Aanleiding voor WB
om aan te dringen op ontwikkelen van parkeerruimte
achter de oude Driemark. Daarnaast vroeg WB zich af
hoe het kan dat er in ons buitengebied illegaal 200
eiken gekapt zijn en een historische aarden grenswal
afgegraven is zonder dat er ingegrepen is. Als
regelgeving niet duidelijk geweest mocht zijn, ligt
het voor de hand eerst informatie in te winnen voordat de zaag in de bomen gaat of de
shovel aan het werk gaat. Gelukkig blijkt er aangifte te zijn gedaan van beide overtredingen.
Wij betwijfelen alleen of de boete opweegt tegen de
opbrengst van het hout...
Tot slot concludeerde WB dat alle negatieve aandacht
voor het omgekeerd inzamelen van afval de
Winterswijkse inwoners er kennelijk niet van
weerhouden heeft om zich massaal fanatiek op het
gescheiden inzamelen te storten! We hebben er een
sport van gemaakt om zo min mogelijk restafval te
storten en zo de doelen voor 2016 meer dan gehaald! Compliment voor alle inwoners die
kennelijk ook vinden dat we zuinig moeten zijn op onze aarde, ten behoeve van onze
kinderen. WB vroeg naar de volgende stip op de horizon: kunnen we in navolging van de
provincie Gelderland gaan voor de titel “eerste afvalvrije gemeente van de Achterhoek”?

Wonen in Winterswijk door Rik Gommers
Inwoneraantallen, krimp, woningbouw
planning: het blijft de gemoederen bezig
houden. Terecht natuurlijk, daar gaat het
niet om. De één roept dat je in krimpgebieden
helemaal niet meer moet bouwen; de struisvogels
onder ons roepen dat er helemaal niets aan de hand is.
Zoals vrijwel altijd ligt de waarheid ergens in het
midden. Waarom er weer over beginnen denkt u
wellicht? Nu ja, kennelijk is het nodig om zo nu en dan
de uitgangspunten van het woningbeleid nog eens te
noemen.
1e wil je als gemeente dat iedere (potentiële) inwoner in zijn woonwens kan voorzien.
2e wil je geen leegstand, behalve een normale frictieleegstand.
3e zo laag mogelijke energievraag voor iedere woning.
Dus moet je allereerst rekening houden met de (ontwikkeling van de) leeftijdsopbouw van de
Winterswijkse bevolking. Zo weten we dat, ondanks dat de bevolking niet meer groeit, er nog
steeds een behoefte is aan woningen
door de gezinsverdunning. Dat stopt
volgens de huidige prognoses over
een jaar of tien. Bouw je geen
woningen bij, dan gaan de
woningzoekenden in het slechtste
geval hun heil elders zoeken, maar in
ieder geval wordt niet voorzien in hun
woonwens.
Een echte groeimarkt is Winterswijk
niet meer. We zitten in een transitie
naar een vervangingsmarkt, met alle
kenmerken van dien, o.a. een betere
prijs-kwaliteit verhouding. Dat
betekent nogal wat voor de bestaande voorraad. Bijvoorbeeld dat de verschillende
doelgroepen niet in de afdankertjes van de (sociale) woningbouwmarkt willen zitten.
Jongeren zijn zo’n doelgroep, niet voor niets roepen ze dat er voor hen geen enkele
woningruimte is in Winterswijk. Dit terwijl de woningbouwcorporatie zegt dat ze zat
woonruimte voor ze hebben. Daar denken de jongeren dus blijkbaar anders over. Alleen al
daarom nemen we die kwalitatieve vraag dit jaar intensief onder de loep. Daarmee willen we
uiteindelijk de opgave voor de bestaande voorraad EN de nieuwbouwopgave vaststellen. We
kijken dus naar meer dan de aanvullende nieuwbouw. We hebben in Winterswijk zo’n 12.000
wooneenheden en volgens de regionale afspraken de komende 10 jaar nog ruim 400
eenheden om toe te voegen, zo’n 3‰ van het totaal per jaar dus.
Dat is overigens niet de enige regionale afspraak. Ook de leegstand wordt nauwkeurig
gemonitord. Laat die nu niet gestegen zijn in Winterswijk, maar
juist ietsjes gedaald. Niet alles op slot dus, maar wel de vinger aan
de pols!

Nu begint het pas!
door Wim Aalderink
In 2015 werden we geconfronteerd
met een enorme instroom van
vluchtelingen, Niet alleen in Nederland, maar in
heel Europa. Ieder land ging anders om met dit
fenomeen. Duitsland liep voorop en nam ruim
800.000 vluchtelingen op, Nederland ca. 57.000.
Frankrijk en Engeland waren minder
enthousiast, de Scandinavische landen lieten zich van hun beste kant zien. Zoals ze dat al
jaren deden, maar gaven onder druk van een wijzigende tolerantie onder de bevolking wel
minder mensen toegang dan in het verleden. Via Griekenland en Italië kwamen de meeste
mensen Europa binnen, maar door de gebrekkige solidariteit van Europa kwam de beloofde
herverdeling maar mondjesmaat tot stand. In Nederland verschilde de bereidheid van de
bevolking om een steentje bij te dragen per gemeente, in veel gevallen was er bereidheid, in
sommige gevallen beangstigende tegenstand. In Winterswijk zagen we kans om in goed
overleg met de bevolking in het algemeen en de omwonenden van de Vredense Hof in het
bijzonder, extra opvang voor 200 asielzoekers te realiseren. Dit naast de opvang van 500
vluchtelingen in ons AZC.
En toen kwam de “deal” van Europa met Turkije waardoor de instroom enorm afnam. In 2016
vroegen “slechts” 26.000 vluchtelingen asiel aan. Ogenschijnlijk mooi voor Nederland, maar
slecht voor de vluchtelingen. Hun aantal nam niet af, maar de kans om Europa überhaupt
binnen te komen werd veel kleiner. Opvang in Turkije of blijven steken in Griekenland was
het gevolg van de afspraken die Europa maakte met het Turkije van Erdogan. En daarmee
werd ook de onzekerheid binnen gehaald, Erdogan heeft nu een chantage middel en kan
zomaar de grenzen weer open gooien. Hierdoor komt het COA in een lastige spagaat, de
sterk opgevoerde opvangcapaciteit staat leeg, maar kan zomaar weer nodig zijn. Gevolg is
dat veel locaties weer zijn gesloten of leeg staan. Voor Winterswijk heeft dit tot gevolg dat
de Vredense Hof nog geen vluchteling heeft gezien en dat de tijdelijke verhoging van 400
naar 500 asielzoekers in ons AZC door het COA zelf per 1 januari 2017 is teruggebracht naar
de oorspronkelijke 400.
De indruk die nu bij veel mensen ontstaat is, dat het probleem voorbij is. Niets is echter
minder waar, de echte klus begint nu pas. De integratie van alle mensen die de afgelopen
jaren zijn binnengekomen en statushouder zijn geworden. In Winterswijk gaat het dan om
een kleine 200 mensen die in de afgelopen drie jaar onze medeburgers zijn geworden.
Mensen die hier inmiddels wonen en waarschijnlijk blijven. Hoe graag ook een groot deel van
hen liefst morgen naar huis terug zou gaan, de kans dat zoiets mogelijk is, is vrijwel nihil. Het
is dus zaak niet de fout te maken die we in het verleden hebben gemaakt door integratie op
zijn beloop te laten en af te laten
hangen van de persoonlijke inzet van
het individu. Slechts een klein aantal
is voldoende gemotiveerd en/of,
belangrijker nog, in staat om dit
volledig zelfstandig op te pakken. En
dat laatste is wel wat onze
rijksoverheid verwacht. De
inburgeringscursus is verplicht, maar
is de verantwoordelijkheid van de
statushouder zelf en moet ook door
hem of haar zelf worden betaald met
een boete van € 1.250, = in het

vooruitzicht als dat binnen drie jaar niet lukt. Over de vragen die in het examen worden
gesteld zal ik het maar niet hebben, één ding weet ik wel: een groot deel van onze
autochtone inwoners is niet eens in staat het examen foutloos te halen!
Het is dus onze taak deze nieuwe Winterswijkers te helpen om zo snel mogelijk deel uit te
gaan maken van onze gemeenschap. Natuurlijk door het leren van de taal, maar dat is slechts
een begin. Het gaat er om dat zij in staat zijn om hun capaciteiten zo snel mogelijk te
benutten. Dat is niet alleen goed voor hen zelf, maar zeker ook voor onze maatschappij.
Sinds medio 2016 heeft Winterswijk in de persoon van Wilfried
Olde Hartman een coördinator integratie. Samen met een grote
groep vrijwilligers en met de betrokken ambtenaren geeft hij
invulling aan onze taak om de vluchtelingen die hun heil in
Winterswijk hebben gezocht zich zo snel mogelijk thuis te laten
voelen als een volledig en gewaardeerd lid van onze
samenleving. Dat is niet alleen onze plicht als mens, maar biedt
ook kansen om het hoofd te bieden aan de risico’s die
verbonden zijn aan een krimpende gemeenschap. Het gaat
erom dat de toekomst van deze nieuwe burgers niet allen
bijdraagt aan hun eigen welbevinden, maar ook aan de toekomst van Winterswijk.
Nieuwkomers niet zien als bedreiging, maar als kans dat is de uitdaging die voor ons ligt.
Onze opdracht is om er een klassieke win-win situatie van te maken!

Vanuit het bestuur door Gea Oonk
Op het moment dat ik mijn aandeel voor de nieuwsbrief schrijf is het jaar 2016
bijna ten einde en wil ik u namens het bestuur van WB een gelukkig en gezond
2017 toewensen!
Terugkijkend schreef ik in de nieuwsbrief van september al over de cursus
Politiek Actief, waaraan ik als afgevaardigde van WB mocht deelnemen. Inmiddels hebben we
de laatste bijeenkomst achter de rug en kan ik er met een tevreden gevoel op terug kijken.
Mijn kennis over staatsinrichting is weer wat opgefrist, we hebben inzicht gekregen in hoe de
gemeente werkt, wat de taken en rollen van de gemeenteraad zijn en welke instrumenten
een raadslid tot zijn beschikking heeft om zijn taken goed uit te kunnen voeren.
Een uiteenzetting over gemeentefinanciën, een informatieve avond over lobbytechnieken en
een avond waarop we konden oefenen met het voeren van een goed debat, maakten de
cursus compleet. Al met al een leerzame cursus, waarbij ik het ook zeer bijzonder vond om
een bezoek te mogen brengen aan diverse gemeentehuizen in de regio, waaronder Borculo,
Bronckhorst, Zevenaar en Lochem. Voorafgaand aan de raadsvergadering van 22 december
hebben de cursisten uit Winterswijk hun certificaat ontvangen. Iets om best trots op te zijn!
Op diezelfde avond vond op de Markt de afsluiting plaats van een succesvolle actiedag voor
Serious Request, met als eindresultaat ruim 15.000 euro. Hierbij heeft geheel Winterswijk zich
weer van zijn beste kant laten zien!
Ondertussen hebben we als bestuur en fractie ook niet stil gezeten en hebben we op de
kerstmarkt het bekende WB-toetje uitgedeeld. Een hoop gezelligheid tijdens de

voorbereidingen en een gretige afname van de toetjes zorgden voor een geslaagde actie.
Verder zijn we als bestuur bezig met de voorbereidingen voor de ALV op zondag 29 januari
2017, waarvoor u de uitnodiging inmiddels ontvangen heeft. De ALV wordt dit keer
gecombineerd met een ledenactiviteit en belooft een gezellige middag te worden.
Het jaar 2017 zal verder het jaar worden van de voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Dit onderwerp heeft inmiddels een vaste plek op onze agenda
ingenomen.
Uiteraard houden we u hiervan op de hoogte!

Belangrijke data :

Algemene ledenvergadering

De eerste ALV in 2017 houden we op zondag 29 januari. De
planning voor die middag is als volgt: tussen 13 en 13.30 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. Om 15.00 tot 16.30 uur is de ALV. Aansluitend klinken we
een glaasje op het nieuwe jaar en eten we met z’n allen
waarna we rond 20.00 uur de avond afsluiten. Voor deelname
aan het eten vragen we u een eigen bijdrage te betalen van € 15 per persoon.
We hopen van harte u te mogen ontvangen op 29 januari.

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!

