
 
 

Nieuwsbrief  
Winterswijks Belang       januari 2017 
 
Beste leden van Winterswijks Belang en andere belangstellenden, graag vragen we uw belangstelling 
voor al het WB nieuws van de eerste maand van 2017. 
Best een spannend jaar voor de boeg: landelijke verkiezingen, start van onze eigen voorbereidingen voor 
de verkiezingen van 2018….. 
Wij wensen u veel leesplezier en horen graag van u als u opmerkingen, kritiek, of aanmoediging wilt 
geven! 
 
 

 

Verslag van de raadsvergadering -1-2017 
Door Henk Jan Tannemaat 
 
In het vragenhalfuurtje heeft Winterswijks Belang 

nogmaals de schandalige, illegale bomenkap van 230 eiken in 
het buitengebied aan de orde gesteld. De vorige keer werd er 
door sommige andere partijen een beeld neergezet alsof de 
eigenaar zogenaamd niet wist waar men aan toe was… 
Onduidelijke regels door gemeente en provincie. Flauwekul 
vond WB. Dus als de regels onduidelijk zijn ga je gewoon je 
gang en zaagt 230 eiken om? Wij wilden duidelijk horen van de 
burgemeester of ook het college vindt dat hier sprake was van 
een misdrijf en dat hier gewoon aangifte tegen gedaan moet 
worden. De rechter kan zich vervolgens uitspreken over de strafmaat. Het bleek dat hier wel degelijk een 

strafbaar feit was gepleegd en dat er aangifte is gedaan. En zo hoort het. Vreemd 
dat er partijen waren die hier nog een lans probeerden te breken voor de 
overtreder. Iedereen in Nederland en ook in ons mooie buitengebied heeft zich aan 
de regels te houden! Net zo vreemd was het dat de pers in het verslag van de 
vergadering wederom de helft van het artikel besteedde aan de mensen die de 
illegale actie verdedigden…. 
Verder kwam D’66 nog met twee moties/voorstellen om mensen die geen 
gasaansluiting meer wilden in hun huis uit het oogpunt van duurzaamheid te 
belonen met korting op de leges. WB vond dat een sympathiek idee. Uitzoeken die 
mogelijkheid en niet meer wachten! 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Project Stadstuinbouw door Wim Aalderink  
 
Begin 2016 hebben Ruth van der Meulen en Vlok van Harten het initiatief genomen om te 
komen tot stadstuinbouw in Winterswijk. Hiervoor is contact gezocht met Marc Ravesloot 
van de Universiteit van Wageningen Marc is expert op dit gebied. Hij heeft onder andere 

meegewerkt aan een stadstuin van het Leger des Heils. Deze tuin levert aan vestigingen van La Place.  
Er ontwikkelde zich de gedachte om biologische stadstuinbouw te realiseren in de nabijheid van het SKB, 
op Arrisveld. De tuin zou werk moeten bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De tuin 
ligt dan vlak bij het te realiseren Gezondheidspark zodat mooie combinaties gemaakt kunnen worden. 
Hierbij wordt gedacht aan een overdekte aansluiting op de tuin zodat revaliderende patiënten hier 
kunnen wandelen. 
Marc heeft onder andere een presentatie in de commissie samenleving gehouden over dit onderwerp en 
is ook aanwezig geweest bij de eerste verkennende gesprekken met het Streekziekenhuis Koningin 

Beatrix.  
Tijdens de begrotingsbehandeling heeft WB een motie ingediend om € 
10.000 vrij te maken voor een haalbaarheidsonderzoek naar de stadstuin. Het 
college heeft toegezegd deze middelen beschikbaar te stellen waarna de 
motie werd ingetrokken. 
Het initiatief voor het haalbaarheidsonderzoek ligt nu dan ook bij het college. 
In het project zijn geen raadsleden meer betrokken. Dat is in het kader van de 

controlerende functie van de raad (helaas) niet toegestaan.  
Inmiddels heeft het college de ambtelijke organisatie opdracht gegeven tot het uitvoeren van een 
haalbaarheidsonderzoek. Dit haalbaarheidsonderzoek wordt verricht onder leiding van Marc Ravesloot. 
In het onderzoek komen onder andere aan bod of er een markt is voor de producten, hoe het werkt met 
het inzetten met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en of we grond op Arrisveld kunnen 
pachten. Doel is dat de exploitatie kostendekkend is, een subsidieafhankelijke opzet staat of valt immers 
met de politieke en financiële wind die er waait binnen de gemeente. Door te zorgen voor een 
onafhankelijke en zelfvoorzienende entiteit wordt de basis gelegd voor langjarige bestaanszekerheid. 
Inmiddels hebben het SKB en Slingeland 
ziekenhuis aangegeven geïnteresseerd te zijn in de 
producten. Ook hebben we gesproken met 
initiatiefnemers van een 
streekproductenmarkt en ook daar is 
belangstelling. Hierdoor is de afname van de te 
produceren producten gegarandeerd en wordt een 
stevige bodem gelegd onder de exploitatie. 
Inmiddels is de ambtelijke werkgroep in gesprek met de eigenaar van de benodigde gronden naast 
Arrisveld, de Vicarie Sancti Nicolai. Ze volgen de ontwikkelingen welwillend, maar willen eerst de 
haalbaarheidsstudie zien voordat ze aangeven of ze grond willen verpachten voor de stadstuinbouw. 
 
De gemeente zal de tuin natuurlijk niet zelf gaan exploiteren. Zijn zullen het haalbaarheidsonderzoek 
uitvoeren en vervolgens de exploitatie bij een stichting met een enthousiast bestuur onderbrengen.  
Tot die tijd zijn Arie Schoemaker en Everdien Abbink bij het project betrokken. Bij vragen, opmerkingen, 
tips kan altijd met één van beiden contact opgenomen worden. 
 
 
 
De onderstaande advertentie verscheen in de lokale pers vorige week. Voor 
wie hem nog eens na wil lezen plaatsen we hem hier nog een keer in de 
nieuwsbrief van WB 
 
 
 
 
 



 

Winterswijks Belang wil winddelen 
Winterswijks Belang heeft drie jaar geleden met haar 

coalitiepartners CDA en VVD afgesproken er samen 

naar te streven dat Winterswijk uiterlijk in 2030 

energieneutraal is. Energieneutraal betekent 

evenveel energie produceren als verbruiken. Streven 

is dus dat Winterswijk uiterlijk in 2030 evenveel 

energie produ-ceert als verbruikt. Uiteraard gaat het 

hierbij om milieuvriendelijke, ook wel 'groene' 

energie, want we doen het uiteindelijk voor een 

beter milieu en voor de toekomst van de generaties 

na ons.  

Zolang we meer energie verbruiken 

dan produceren, putten we de wereld 

uit en laten we steeds minder over 

voor de toekomst. Dat valt niet uit te 

leggen aan onze kinderen en klein-

kinderen. Zij hebben ook recht op een 

mooi leven, net als wij dat hebben. 

Daarom hebben we geen keus en 

moeten we onze 

verantwoordelijkheid pakken. In dit 

geval dus door zelf minder energie te verbruiken en 

tegelijkertijd meer groene energie te produceren. En 

alleen minder energie verbruiken is niet voldoende, 

we zullen ter compensatie ook meer (groene) energie 

moeten produceren. 

Inmiddels is ook in Winterswijk een energiediscussie 

gaande. Die wordt vooral nog gedomineerd door 

partijen die geen windmolens willen op Winterswijks 

grondgebied. Dat is uiteraard volstrekt legitiem en 

mogelijk zelfs de mening van de meeste Winters-

wijkers, ook in kringen van Winterswijks Belang, maar 

met alleen ergens tegen zijn komen we er niet. We 

zullen dan met z'n allen op zoek moeten naar een 

alternatief. Met alleen zonnepanelen komen we er 

ook niet, of we moeten heel Winterswijk onder de 

zonnepanelen leggen. Velen zijn tegen windmolens 

op Winterswijks grondgebied vooral omdat men ze 

lelijk vindt, een verstoring van ons nationaal 

landschap, maar wat dan te zeggen van ons 

grondgebied volgepropt met zonnepanelen? Hoe 

mooi is dat? En hebben we daar dan voldoende 

ruimte voor als we tegelijkertijd ook nog ruimte over 

willen houden om te kunnen ondernemen en te 

kunnen leven en recre-eren? 

In een discussie over de toekomst van het milieu en 

daarmee de toekomst van onze kinderen mag nooit 

vooropstaan wat huidige generaties niet willen, maar 

moet vooropstaan dat huidige generaties hun 

verantwoordelijkheid willen nemen voor het milieu 

en de generaties die na hen komen. Anders gezegd: 

We moeten iets ondernemen, iets doen, en niet 

alleen maar ergens tegen zijn of iets tegenhouden.  

Winterswijks Belang is er van overtuigd dat veel, 

zoniet de meeste Winterswijkers zich wel degelijk 

verantwoordelijk voelen voor het milieu en voor 

toekomstige generaties en dat zij die 

verantwoordelijkheid ook wel degelijk 

willen invullen, maar soms even niet 

weten hoe, of daarbij geholpen moeten 

worden. Eén ding is zeker: we moeten 

elkaar niet bang maken met 

doemscenario's en naar de mond praten 

om stemmen binnen te halen, we moeten 

met elkaar creatief nadenken over hoe we 

energieneutraal kunnen worden zonder 

bijvoorbeeld ons buitengebied en leefmilieu geweld 

aan te doen. 

Al eerder en afgelopen raadsvergadering opnieuw, 

heeft Winterswijks Belang voorgesteld te kijken naar 

winddelen. Dat zijn aandelen die je kunt kopen in 

windmolens die elders in het land of op zee staan of 

worden geplaatst. Energieleverancier Greenchoice 

biedt al winddelen aan voor zo'n 250 tot 350 euro per 

stuk en met elk winddeel word je (voor dat deel) 

mede-eigenaar van een windmolen, word je energie-

producent en profiteer je mee van het rendement. 

Het kopen van winddelen kan dus een prima 

alternatief zijn voor windmolens op eigen 

grondgebied, want je neemt op die manier wel 

degelijk je verantwoor-delijkheid in de productie van 

groene energie. Als we dan tegelijkertijd ons 

energieverbruik drastisch weten terug te dringen, is 

onze doelstelling van energie-neutraliteit uiterlijk in 

2030, beslist niet onhaalbaar.  



 

 

Vanuit het bestuur door Linda Gijsbers 
Zoals elk jaar worden er twee Algemene 
ledenvergaderingen gehouden. Als bestuur 
proberen we om aan 1 ALV een leuke activiteit te 
koppelen. Dit doen we zodat we meer 
verbondenheid creëren met zijn allen. Het is altijd 

een leuke aangelegenheid, waarbij iedereen ontspannen is. Zo 
ook afgelopen zondag.  
Tussen één uur en half twee verzamelden zich een 25 tal leden bij B&B Roerdinkhof in het 
Woold. Onder het genot van een kop koffie of thee, vertelde onze gids Sofieke Bos vol 
enthousiasme de geschiedenis van het Wooldse veen. Waardevolle informatie voorafgaand 
aan de wandeling. Interessant om te horen hoe het veen is ontstaan, bijna verdwenen was en 
nu weer zo ingericht wordt, zodat het veen weer kan groeien. Ze gaf aan dat het belangrijk 
en bijzonder was om de wandeling in stilte te  beleven. Voor sommigen onder ons echt een 
uitdaging, aangezien het best een stuk wandelen was en dan ook nog over (volgens 
sommigen) 2 smalle plankjes, waar je de aandacht bij moest houden. Het was een prachtige 
ervaring door het veen. Het zonnetje scheen, het water was nog een beetje bevroren, wat 
door de wind en het riet een mooie structuur had gekregen. Een goudvink horen fluiten en 2 
buizerds zweefden boven het veen op zoek naar voedsel. Kortom een mooi begin van de WB 
middag, waarbij Sofieke echt een pluim verdient. 

De ALV stond in het teken van het financieel jaarverslag, 
de aankomende verkiezingen en een update door de 
wethouder. Aan de penningmeester is decharge verleend: 
hij heeft de boekhouding keurig op orde. Het regieteam is 
ingesteld als campagneteam voor de aankomende 
verkiezingen. Zij zijn al druk bezig met het opstellen van 
een tijdspad. Er zal 
een aantal sessies 
gepland worden 
om de inhoud en 

speerpunten van de WB campagne vast te stellen. 
Wethouder Gommers praat ons kort bij over de stand 
van zaken in het College. 
De middag werd afgesloten met een 
Nieuwjaarsborrel en de mogelijkheid te blijven eten 
bij Roerdinkhof. We hebben heerlijk gegeten in een 
ontspannen sfeer en mooie gesprekken! Kortom een 
geslaagde middag!! 
 
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! 

 


