
 
 

Nieuwsbrief  
Winterswijks Belang        maart 2017 
 
Beste leden van Winterswijks Belang en andere belangstellenden, 
Hierbij vraag ik weer uw aandacht voor het WB-nieuws van de afgelopen maand: 

 

Terugblik op de raadsvergadering 24-04-2014 
door Henk Jan Tannemaat 
 
De raadsvergadering, voorgezeten door Franklin Vlam bevatte onder andere de 

startnotitie omgevingsvisie. Met andere woorden: hoe gaan we ons 
mooie buitengebied ontwikkelen en leefbaar houden. Deze visie is 
gemaakt door een goede samenwerking tussen de 
belangenorganisaties, de ambtenaren en uiteindelijk de 
gemeenteraad. WB heeft bij monde van Tim Jonker de 
samenwerking dan ook geprezen in de vergadering. Betrokken 
inwoners samen met een betrokken overheid. Zo kan het ook! Wel 
wil WB  graag een hoofdstuk duurzaamheid toevoegen en ook wat 
beter de kaders in kaart brengen. Belangrijk om te voorkomen dat 
we niet straks verschillende interpretaties kunnen krijgen van de 
nota. Ons buitengebied heeft een goede visie nodig. Recreatie, leefbaarheid, werken, 
duurzaamheid en wonen komt allemaal samen in deze visie. De belangen kunnen soms 
onderling wat verschillen, maar er is veel meer dat ons bindt. Ons buitengebied is ons 
visitekaartje en verdient het om met gedeelde visie en beleid, dus in samenspraak met 
betrokkenen en bewoners, beschermd te worden! 
 
 

Bericht van het bestuur 
door Gea Oonk 
 
We kunnen terugkijken op een 
geslaagde ALV. Het was een goede 

vergadering met een leuke wandeling en als 
afsluiting lekker eten. 
Na deze ALV is de focus gericht op het voorbereiden van de gemeenteraadsverkiezingen in 
2018. 



Het campagneteam komt geregeld bij elkaar om de activiteiten richting de verkiezingen te 
bespreken. Er is een tijdsbalk opgesteld die we volgen zodat we straks goed voorbereid de 
verkiezingsperiode ingaan. 
Op 12 februari is een bijeenkomst georganiseerd met de wethouders, fractieleden en 
bestuur. Doel van deze bijeenkomst was om in de volle breedte onderwerpen aan te dragen 
die onze kernpunten worden voor de verkiezingen. Als eerste is het nu belangrijk om de 
aangedragen onderwerpen meer te concretiseren, onze speerpunten te bepalen en 
uiteindelijk de kieslijst vast te stellen.  
Om alvast weer wat meer bekendheid te genereren zijn er voorafgaand aan de Tweede 
Kamer verkiezingen twee paginagrote advertenties  met onze gezichten in het Achterhoek 
Nieuws geplaatst. Door de diversiteit in politieke voorkeuren laten wij zien 
dat we het cement in de Winterswijkse politiek zijn! 
In de extra raadsvergadering op donderdag 9 februari werden we 
aangenaam verrast door het unanieme besluit van de gemeenteraad om 
Joris Bengevoord aan te bevelen als opvolger voor dhr. Thijs van Beem. We 
zien uit naar de samenwerking met deze jonge, ambitieuze burgemeester. 
Iemand die terugkeert naar zijn roots, die de gemeente en haar omgeving 
al sinds zijn geboorte kent. 

Op vrijdag 21 april zal tijdens een bijzondere raadsvergadering de 
installatie plaats vinden. 
Met de komst van een nieuwe burgemeester hoort ook een afscheid van de 
huidige burgervader. Op 9 maart is uitgebreid stilgestaan bij de twaalf jaar 
dat dhr. Thijs van Beem onze burgemeester is geweest. Ook namens 
Winterswijks Belang willen wij hem hartelijk danken voor de plezierige 
samenwerking in deze jaren. Namens WB hebben we een toepasselijk 

cadeau aangeboden in de vorm van een mand met appels, het recept en de ingrediënten 
voor het befaamde WB-toetje en een fles calvados. Hiermee hopen wij dat dhr. Van Beem 
nog eens aan WB terug zal denken! 
 

 
Winterswijk en de Omgevingswet 

door Rik Gommers 
 
Er is veel over te doen; 

over die nieuwe Omgevingswet. 
Tenminste: in overheidsland dan 
natuurlijk. Naar verwachting wordt 
die in 2019 ingevoerd. Wetgeving 
en regels voor (de ontwikkelingen 
in) de fysieke leefomgeving 
worden gebundeld. Van 26 wetten 
en wetjes naar 1 wet. Prachtig! 
Uitgangspunt is minder regels die 
tegelijk overzichtelijker zijn, meer 
ruimte voor initiatieven, lokaal 
maatwerk en bovenal vertrouwen! Alles met als doel: “ruimte voor ontwikkeling, waarborgen 
voor kwaliteit’. Technisch beschouwd krijgen we dus een nieuw gereedschap. Alhoewel 
sommigen zeggen dat we alleen een nieuwe gereedschapskist krijgen en het gereedschap 
helemaal niet nieuw is... Ook in Winterswijk zullen we optimaal gebruik maken van dat 
gereedschap, maar het blijft gaan om wat we willen bereiken met z’n allen. 
 
 



Dat betekent dat onze toekomstvisie de basis 
blijft vormen voor ons beleid. Die toekomstvisie 
vertalen we nog steeds voor ieder beleidsveld 
naar de te bereiken streefbeelden. Ook voor 
2017 en verder, zal onze financiële polsstok de 
maat zijn voor de snelheid waarmee we de 
dingen kunnen realiseren. We kunnen 
waarschijnlijk (helaas) nog steeds niet alles 
tegelijk en moeten keuzes maken. Maar daar is 

nu net de politiek voor uitgevonden; voor het vergelijken van appels met peren. 
Even terug naar de fysieke leefomgeving. Onlangs heeft het Gelders Genootschap geholpen 
om de pilot “welstandsvrij bouwen” voor ons plan Morgenzon (ca. 90 woningen) te 
evalueren. Destijds zijn de uitgangspunten van dit plan interactief met potentiële bewoners 
en omwonenden opgesteld. Een aanpak waar ook het Gelders Genootschap enthousiast over 
was. Op basis van bewonerswensen zijn een ontwikkelplan, verkeersplan en bestemmingplan 
vastgesteld. Keurig volgens het ‘ja, mits’ – principe en 
participatie van de burger aan de voorkant. Men wilde 
verder geen welstandstoets. De gemeente werd geacht de 
burger op dit punt te vertrouwen. Wel was er door de 
gezamenlijk opgestelde bepalingen in het 
bestemmingsplan een ‘rempedaal’ ingebouwd voor niet 
door de omwonenden en toekomstige bewoners 
gewenste ontwikkelingen.  
 
Is de pilot geslaagd? De meesten vinden van wel. Er was 
weliswaar geen welstandstoets, maar men kon vrijblijvend 
aan de voorkant worden geadviseerd. Bij de evaluatie 
bleek echter dat daar nu juist (te) weinig gebruik van is gemaakt. 
 
Uit een discussie in de raadscommissie Ruimte kwam naar voren dat raadsleden graag zien 
dat het inwinnen van advies verplicht wordt, het opvolgen ervan overigens niet. Men vindt 
het jammer als een huiseigenaar die achteraf het welstandsadvies zou horen, liever conform 
dit advies had gebouwd, in plaats van volgens zijn eigen ontwerp. Ze zitten dan tenslotte met 
een huis waarvan zijzelf dan ook vinden dat het beter had gekund. Zijn ze ook na advies 
tevreden over hun eigen ontwerp? Ga dan gerust je gang! 
 
In ieder geval is afgesproken om bij wijzigingen in verband met de Omgevingswet deze 
verplichting op te nemen. Maar de pilot is geslaagd dus. Onder meer door de gebruikers 
centraal te stellen, meer ruimte te bieden, het ‘ja, mits’-principe in plaats van ‘nee, tenzij’ en 
last but not least : participatie door burgers aan de voorkant op basis van vertrouwen. U 
snapt dat we blij zijn dat de wetgever ook tot het inzicht is gekomen dat dit goede 
uitgangspunten zijn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Succes of niet, je leert altijd!  
door Wim Aalderink 
 
In de laatste week van maart hebben we binnen mijn 
portefeuille Werk en Inkomen twee pogingen gedaan om op 

een nieuwe manier om te gaan met bestaande problemen. 
Om te beginnen was er op dinsdag 28 maart het Armoedegesprek zo 
genoemd omdat we af wilden van het woord Armoededebat. Bij een 
debat wordt er vaak over en niet met mensen 
gesproken en wij wilden juist in gesprek. Via 
instanties die direct werken met mensen in 
armoede zoals de kledingbank, de voedselbank, de 
diaconie etc. zijn mensen benaderd die daadwerkelijk in 
armoede leven om met ons in gesprek te gaan. De gespreksgroep 
zou dan bestaan uit de “ervaringsdeskundige”, een raadslid, 
iemand van de betreffende instantie en een ambtenaar of 
medewerker van De Post als notulist. Zes mensen uit de doelgroep hadden zich 
aangemeld evenals zes raadsleden zodat het er naar uitzag dat e.e.a. prima op 
elkaar was afgestemd. Iedereen zou twee gesprekken hebben door de samenstelling na een 
half uur te wisselen. Helaas kwamen er die avond maar twee mensen met armoede ervaring 
opdagen waarvan er één door gebeurtenissen eerder die dag dusdanig emotioneel was dat 
een gesprek met inhoud niet mogelijk bleek. Het resultaat was dus dat er maar twee in plaats 
van twaalf gesprekken gevoerd konden worden. Tussen de verschillende instanties zijn er 
zeer geanimeerde gesprekken geweest en is er veel kennis en ervaring gedeeld, maar het 
doel, input ophalen bij de mensen waar het werkelijk om gaat, is helaas niet gelukt. 
Natuurlijk gaan we verder om andere manieren te bedenken om wel in gesprek te komen 
met de mensen die afhankelijk zijn van ons armoede beleid, maar deze aanpak is helaas niet 
geslaagd. 
Op donderdag 30 maart organiseerde de Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA) in 
samenwerking met De Post en het Werkgevers Service Punt (WSP) een speeddate voor 
statushouders en werkgevers om het onderdeel werk en integratie praktisch in te vullen. Op 

de tweede verdieping van Werkplein Oost Achterhoek aan de 
Bosmastraat in Winterswijk stonden een aantal organisaties die 
bemiddelen naar werk klaar om in gesprek te gaan met statushouders die 
op zoek zijn naar werk. Daar tussen door liepen mensen van De Post en 
het WSP om mensen met praktisch advies van dienst te zijn. De 
bezoekers was bijvoorbeeld gevraagd om een CV op te stellen wat dan 

weer gebruikt werd in het gesprek met werkgevers, maar ook om tips te geven over 
mogelijke verbeteringen. De organisatie had aan één van de statushouders gevraagd om 
voor wat hapjes te zorgen. Deze dame had dat gedeeld met andere statushouders zodat er 
een waar buffet uit heel verschillende eetculturen stond opgesteld! 
Gedurende twee uur werd er intensief gepraat, ervaringen uitgewisseld 
en werden er concrete afspraken gemaakt. Al met al een in mijn ogen 
zeer geslaagde middag die zich tevens mocht verheugen in een ruime 
belangstelling van de pers.  
In één week dus twee prachtige initiatieven die veel voorbereiding 
hebben gekost en waarvan er één een echt succes genoemd mag 
worden en de ander eigenlijk is mislukt. Toch zijn beide in mijn ogen even waardevol, ze 
geven aan dat wij serieus nadenken over een vernieuwende aanpak voor bestaande 
problemen. Door gewoon aan de slag te gaan leren we wat er wel en wat er niet werkt en van 
daar uit komen we uiteindelijk uit op nieuw beleid. Learning by doing, vallen en opstaan, dat 
is de weg om te komen tot beter beleid. 



Vanuit  het CampagneTeam door Ruth van der Meulen 
In de afgelopen maand hebben we een nieuwe 2e kamer gekozen en is het nog 
precies een jaar tot aan de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Het “regie-
team” van Winterswijks Belang is per maart 2017 weer officieel omgedoopt tot 
“campagne-team” en gaat de organisatie van de verkiezingen, de campagne en 

ook de discussie over de thema’s weer uitdenken en vooral ook handen en voeten geven. 
Het team bestaat uit Tim Jonker, Ingrid Mes, Edwin te Winkel en Ruth van der Meulen. Min of 
meer vast sluit Henk Jan Tannemaat aan en is iedereen welkom die mee wil denken of iets 
kwijt wil aan het campagne team. We vergaderen tot aan de zomervakantie iedere maand en 
na de vakantie 1x per 2 weken, altijd op dinsdag avond om 20 uur. Wilt u ook mee praten of 
een idee per mail met ons delen? Dat kan altijd door even contact op te nemen met onze 
secretaris via secretaris@winterswijksbelang.nl of ons persoonlijk even te benaderen. 
Als campagne team zijn wij ook wel benieuwd om van u te horen wat u van onze 

advertenties vond in de lokale pers rond de tijd van de 
verkiezingen. We hebben als raadsleden, commissieleden 
en bestuursleden redelijk het achterste van onze tong 
laten zien als het ging om onze stemkeuze. Zelf hebben 
we er zeker positieve reacties op ontvangen: veel 
mensen hadden niet gedacht dat Winterswijks Belang 
zo’n diverse club is! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. 
Volg ons ook op Facebook www.facebook.com/winterswijks.belang 
daar leest u snel al het laatst nieuws of op onze vertrouwde website 
www.winterswijksbelang.nl 
 

Graag tot de volgende keer! 
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