
 
 

Nieuwsbrief  
Winterswijks Belang     september 2017 
 
Beste leden van Winterswijks Belang en andere belangstellenden, 
Hierbij vraag ik weer uw aandacht voor het WB-nieuws van de afgelopen maand: de eerste 
volle maand weer na de zomervakantie. Traditioneel start de politiek altijd weer met 
Volksfeest. Dan ontmoeten we elkaar, kletsen bij, kijken optocht en klinken een glaasje op 
het nieuwe politieke jaar. Het komend jaar wordt weer een belangrijk jaar: de verkiezingen 
van de gemeenteraad staan weer voor de deur in maart 2018! We zijn zoals u van ons 
gewend bent vol frisse moed en vol vertrouwen van start gegaan! In deze nieuwsbrief leest u 
er weer uitgebreid over. 

 
 
Terugblik op de raadsvergadering 14-09-2017 
door Henk Jan Tannemaat 
 
In de raadsvergadering na de vakantie had Winterswijks Belang 2 vragen voor 
het vragenhalfuurtje. Allereerst vroegen wij aan wethouder Gommers of er 

genoeg tijd was ingeruimd om de energiemix vast te stellen. Dat was gelukkig het geval. Een 
andere vraag was of de mogelijkheid om tijdelijk een vakantiewoning te huren nog bestond. 
Bijvoorbeeld bij een grote verbouwing, een calamiteit of een andere reden. Deze 
mogelijkheid bestaat nog steeds, mits van tijdelijke aard. 
Verder heeft onze wethouder cultuur Rik Gommers duidelijk 
uiteengezet hoe hij omgegaan is met Boogie Woogie. De 
school is druk bezig met het maken van plannen om 
toekomstbestendig te blijven. De financiële krapte lag voor een 

deel aan het feit dat zich veel meer leerlingen 
hadden aangemeld! Wethouder Gommers had de 
zaak goed in beeld waardoor een motie van de VVD 
volkomen overbodig bleek en werd ingetrokken.  Daarnaast was WB blij met 
de installatie van Gea Oonk als plaatsvervangend commissielid Ruimte. Gea, 
welkom in de WB familie! We zijn altijd blij als er mensen 
aanhaken bij onze partij om samen te bouwen aan 

onze mooie gemeente! Als u dit leest en denkt: dat wil ik ook wel, kijk 
dan op onze site en mail ons, er is altijd wat te doen!  
 
 
 



Bericht van het bestuur 
door Margreet de Pree 
 
Het bestuur, de fractie en commissies zijn volop bezig met de 
voorbereidingen voor de verkiezingen in maart 2018. Er ontstaan al weer 
mooie dingen, de planning voor de te voeren campagne is zo goed als 

rond en we weten waar de ambities van de bestuurs-, 
fractie- en commissieleden liggen.  
Naast deze persoonlijke, op WB betrekking hebbende, 
ambities heeft WB als vereniging ook ambitie. Er zijn nog 
veel zaken die de moeite waard zijn om gezamenlijk de 
schouders onder te zetten. Zoals het gezondheidspark met 

stadstuin naast 
het SKB, Terra 
Temporalis, het 
museum in de Steengroeve, een nieuwe ijsbaan 
waar je ook kunt skeeleren, kortom: er is nog 
veel te doen! In maart zijn er weer verkiezingen, 
dan bepaalt u waar we naar toe gaan met elkaar. 
Wilt u ons daarbij helpen of weet u iemand 
anders die ons wil helpen? Laat het ons weten. 
We hebben ruimte voor nieuwe bestuursleden, 

maar ook andere hulp of directe betrokkenheid kunnen we gebruiken. 
U bent van harte welkom bij de WB-Familie. Eén email is 
voldoende: info@winterswijksbelang.nl. We hebben nog genoeg te doen, 
laten we het met elkaar doen!  

 
Het campagneteam op dreef 
door Ruth van der Meulen 
 
Voor de periode vanaf de zomer tot iets voorbij de verkiezingen is het 
regieteam van WB weer omgedoopt tot “Campagne-team”. Elke 2 weken 
komen we ( aantal fractieleden en bestuursleden ) bij elkaar en bereiden we 
de campagne voor, zetten we alle neuzen dezelfde kant op, brainstormen we 

dat het een lieve lust is: alles om wederom 
met een mooi resultaat, liefst weer als 
grootste partij in de raad te komen in maart 
2018! 
In de afgelopen weken hebben we ons vooral 
bezig gehouden met het voorstel van de 
kieslijst. In de ledenvergadering van 30 
oktober a.s. legt het bestuur samen met de 
fractie een advieslijst voor aan de ALV, die 
daar vervolgens haar mening over mag geven 
en daarna stemt over het voorstel. Na het 
peilen van de ambities van alle betrokkenen, 
is het opstellen van de lijst in goede harmonie 
verlopen.  
Een paar dagen na deze bijeenkomst hebben we een lijst opgesteld van mensen die we ook 
gaan benaderen voor de kieslijst. We hopen natuurlijk dat er heel veel WB leden bereid zijn 



om onze lijst te gaan “duwen”! Uiteraard 
hopen we u allemaal te zien op de ALV 
en zijn we benieuwd naar datgene dat u 
op de agenda wilt zetten voor de 
aankomende verkiezingen. 
Wilt u meepraten met het campagne 
team? Bel of mail ons even om te 
vragen wanneer u aan kunt schuiven.  

 

Werkconferentie ALWO 
door Ingrid Mes 
 
Op maandag 11 september was ik aanwezig bij de werkconferentie van het 

ALWO, het Achterhoekse Leef- en Woonwensen Onderzoek. Dit onderzoek is uitgevoerd in 
opdracht van de 7 Achterhoekse gemeentes en woningcorporaties. Ruim 11.000 mensen 
hebben meegewerkt aan het onderzoek.  Destijds, in 2012 is er een zelfde soort onderzoek 
gedaan, en ik was benieuwd of de uitkomsten veel van elkaar zouden verschillen. 
Op het gebied van leefbaarheid scoort de Achterhoek nog steeds een dikke voldoende, een 

7,8 (Dit was in 2012 een 7,9). Wel zijn de scores 
wat minder op bepaalde aspecten van 
leefbaarheid, zoals: overlast van anderen, 
criminaliteit en overlast van verkeer. Wel zijn de 
bewoners nog steeds tevreden over de kwaliteit 
van hun buurt en woning. Dus in die zin zijn er 
geen wijzigingen ten opzichte van 2012. 
Een interessanter onderdeel van de presentatie 
was de uitslag over de woningmarkt: 

Hoe ontwikkelt de beweging op de woningmarkt zich over vijf jaar? Daarin zie je dat de 
grootste groep verhuizers zich onder de jongeren (tot 29 jaar) bevindt, wat natuurlijk niet 
vreemd is. Die groep zoekt een instapwoning (een kant-en-klare woning). De tijd dat 
jongeren dus  “opknappertjes” zoeken, is voorbij.  
Wat ik bijzonder vind, is dat de groep ouderen (75plus) aangeeft 
te willen verhuizen, maar dit in de praktijk niet doet. Waarom?? 
Willen ze in de oude, vertrouwde buurt blijven? Hebben ze geen 
geld?  Of is er gewoonweg geen woning of woonvorm 
beschikbaar waar men naartoe wil?  Ze blijven dus zitten waar ze 
zitten, in een woning waarin ze niet meer investeren. (Dit kwam 
ook uit het onderzoek naar voren). De reden hiervoor is dat ze tevreden zijn met hun woning: 
“Goed genoeg voor ons”. 
Als je deze twee uitslagen naast elkaar legt, zie je dus een ontwikkeling ontstaan, namelijk: 
dat er straks veel, oude, nog op te knappen woningen op de markt zijn, waar geen interesse 

meer voor is. Dit heeft als gevolg dat er leegstand ontstaat. 
Nu zijn er mensen die roepen dat dit pas na 2035 (want dan 
merken we pas echt de gevolgen van de krimp) aan de orde 
is, en dat er nu gebouwd moet worden (want de economie 
trekt weer aan), dat we jongeren in de Achterhoek moeten 



behouden en dat het woningcontingent opgeheven moet worden. Maar is dat wel zo 
verstandig als je naar de uitslagen van het onderzoek kijkt? Natuurlijk is het belangrijk dat er 
goede, betaalbare woningen voor jongeren zijn en blijven. (Zorg dan meteen ook voor 
voldoende werk in de regio voor deze doelgroep…) Maar of meer bouwen een oplossing is?? 
Ik denk dat het verstandiger is om te kijken naar je huidige woningvoorraad: voldoet dit nog 
aan de wensen/eisen van de huidige generatie? Of moet je kijken naar andere (tijdelijke) 
vormen van wonen, meer passend in de huidige tijd? Of is het slopen van delen van je oude 
bezit nodig? Kortom, er ligt voor de gemeenten (samen met woningcorporaties) nog een 
grote opdracht op dit gebied, om ervoor te zorgen dat de Achterhoek, ook na 2035, leefbaar 
en aantrekkelijk is.  
Voor de volledige presentatie van de werkconferentie, verwijs ik u naar www.alwo.nl  

 
 
De Village deal 
door Wim Aalderink 
 

Vanmiddag, 29 september ben ik samen met Gea Rauwerdink, Everdien 
Abbink (gemeente Winterswijk) en Joost Ruizendaal (Sociale Dienst Oost 

Achterhoek) naar de landelijke aftrap Village Deals geweest in Ede. Winterswijk is met elf 
andere gemeentes geselecteerd om mee te doen aan deze Village Deals. Het doel van de 
Village Deals is het stimuleren van integrale en vernieuwende aanpakken binnen het sociaal 
domein van kleinere gemeenten en de lessen in dit leerproces te delen met andere 
gemeenten. Onder kleinere gemeenten worden gemeenten verstaan met minder dan 50.000 

inwoners waarvan er 300 zijn. De Village Deal is een 
overeenkomst tussen B&W en Gemeenteraad om te 
experimenteren met een vernieuwend en integraler 
ondersteuningsaanbod aan bewoners met een 
meervoudige hulpvraag. De inhoud van de Village 
Deal wordt lokaal ingevuld, maar voorwaarde is dat 
er wordt gewerkt met een substantieel en ontschot 
budget binnen het experiment. In het 
ondersteuningsprogramma, dat wordt geboden 
door de VNG en Radar, ligt de nadruk op het leren 

welk bestuurlijk instrumentarium kan worden ingezet voor het realiseren van een meer 
integrale aanpak binnen het sociaal domein. Ook is er extra aandacht voor de ruimte die 
kleinere gemeenten kunnen pakken binnen de regionale afsprakenkaders. De ervaringen 
moeten een bijdrage bieden aan de beoogde transformatie van het sociale domein die na de 
decentralisatie vorm moet krijgen. Het ging bij de 
decentralisatie van het sociaal domein immers niet alleen 
om overdracht van taken, maar vooral ook om een andere, 
betere invulling van die taken.  
Winterswijk heeft zich opgegeven voor de Village Deal 
omdat wij een geïntegreerd aanbod willen ontwikkelen 
voor Wsw beschut (de nieuwe en de oude doelgroep) en 
dagbesteding. De redenen hiervoor zijn: 

http://www.alwo.nl/


Een doorlopende lijn creëren van arbeidsmatige dagbesteding naar beschut werk naar 
participatie die de doelgroep meer perspectief biedt 
De toegang tot een beschut werk voorziening wordt vereenvoudigd voor de klant en de 
professional.  
Wij zien een duidelijke overlap in de doelgroepen.  
In 2015 en 2016 hebben we al intensieve pogingen 
gedaan om dit ontschotte aanbod te realiseren, dat is 
toen niet gelukt. Omdat gaandeweg is gebleken dat de 
behoefte aan arbeidsmatige dagbesteding op het 
snijvlak van WMO, WSW en Participatiewet onveranderd 
groot is, willen we middels de Village Deal alsnog deze 
vorm van dagbesteding realiseren. 
Ons project Stadstuinbouw past perfect in deze filosofie, maar omdat de realisatie daarvan in 
de toekomst ligt zullen we voor de pilot, die vanaf januari gaat lopen, een ander project 
kiezen.  
Met dit korte stuk hoop ik jullie voor nu te hebben geïnformeerd, maar ik zal jullie natuurlijk 
op de hoogte houden van de voortgang van dit mooie project. Een project waar niet alleen ik 
warm voor loop, maar zeker ook de betrokken ambtenaren. Eigenlijk zijn zij het die het 
initiatief hebben genomen om ons aan te melden en ik ben er dan ook zeker van dat met die 
betrokkenheid onze deelname een succes zal worden! Bijgaand plaatje heb ik gebruikt 
tijdens de pitch die ik vanmiddag bij de aftrap bijeenkomst heb gedaan, ik hoop dat dit e.e.a. 
nog verder verduidelijkt. 

 
 

Afscheid van Jan Eppinga 
door Ruth van der Meulen 
Op 21 september hebben we met alle 
ambtenaren,  het college, de 
gemeenteraad en de commissieleden 
afscheid genomen van raadsgriffier Jan 

Eppinga die per 1 oktober begonnen is aan zijn 



welverdiende pensioen. Hij is dan ruim 25 jaar werkzaam geweest bij de gemeente 
Winterswijk.  
Eerst ruim 10 jaar als hoofd van de afdeling vastgoed en economische zaken en daarna 15 
jaar als raadsgriffier. Jan heeft de leden van de gemeenteraad en commissies altijd prima 
bijgestaan met raad en daad, alle stukken verzorgd, diverse commissies of werkgroepen 
begeleid en dat altijd op een bijzonder vriendelijke en constructieve manier gedaan. We zijn 
allemaal aanwezig geweest op de afscheidsreceptie en WB heeft hem op passende wijze 
bedankt en hem een hele fijne tijd toegewenst!  
 
 

Belangrijke datum: 
 
 
 
 
 
 
 

Maandag 30 oktober ALV 19.30 uur in de Venemansmolen!!! 
 
 
 
 
 

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! 

 

http://www.facebook.com/winterswijks.belang
http://www.winterswijksbelang.nl/

