
 
 

Nieuwsbrief  
Winterswijks Belang          zomer 2018 
 
Beste leden van Winterswijks Belang en andere belangstellenden, 
 
De zomer is inmiddels in alle hevigheid losgebarsten na een spannend, druk, opwindend en 
tumultueus half jaar sinds wij de laatste nieuwsbrief hebben verstuurd. 
Helaas is het niet mogelijk gebleken om in de stroom van campagnevoeren, verkiezingen, 
coalitie onderhandelingen, selectie van de wethouders kandidaat en vervolgens de vorming 
van het college en schrijven van het coalitieprogramma steeds een nieuwsbrief op te stellen, 
waarvoor onze excuses. Gelukkig heeft u een groot deel van datgene dat zich heeft afgespeeld 
in de lokale kranten en op de social media kunnen volgen.  
We hebben een positieve verkiezingscampagne gevoerd, helaas 1 zetel in de raad verloren en 
zijn als gevolg van de zetelwinst van het CDA voor het eerst in 12 jaar niet meer de grootste 
partij in de Winterswijkse raad. Dat doet even zeer maar motiveert ons des te meer om weer 
hard aan de slag te gaan! Gelukkig hebben we in een constructieve samenwerking  met het 
CDA een mooi coalitieprogramma geschreven onder de naam: Winterswijk maken we samen!  
In kleine kring nemen we afscheid van raadslid Ingrid Mes en André van Nijkerken en van Rik 
Gommers die 12 jaar wethouder-boegbeeld is geweest van Winterswijk Belang! 
 
Na de zomer pakken we de draad van de maandelijkse nieuwsbrieven weer op en brengen we 
u steeds op de hoogte van het wel en wee in de Winterswijkse politiek. 

 
 
Terugblik op de raadsvergadering 28-6-2018 
door 
Henk Jan Tannemaat 
 
Afgelopen raadsvergadering 

stond wat Winterswijks Belang betreft 
eigenlijk in het teken van twee moties die 
zijn ingediend. De eerste motie werd 
ingediend door het CDA, WB inzake een 
‘stresstest’. Het huidige klimaat veroorzaakt 
in steeds toenemende mate heftige 
hoosbuien. Deze hoosbuien zijn kort maar 
zeer heftig. De vraag of Winterswijk 
hiertegen bestand is en of ons 
rioleringssysteem dit water allemaal kan 



afvoeren is een legitieme. Vandaar de motie waarin we het college oproepen een soort 
stresstest uit te voeren. Deze test komt binnenkort beschikbaar voor alle gemeenten en het 
maakt inzichtelijk of je als gemeente voldoende bent uitgerust om alle hemelwater af te 
voeren. Zeker met in het achterhoofd dat steeds meer inwoners hun tuin (deels) bestraten! In 
ons coalitieakkoord signaleren we ook deze ‘bestratingsgolf’!  De stresstest zal straks 
uitwijzen of we bestand zijn tegen deze hoosbuien. 

 
Daarnaast heeft WB met CDA 
en PvdA een motie ingediend 
die het ontwikkelen van een 
‘tiny forest’ dichterbij zal 
brengen.  Goed voor het 
klimaat, leuk voor inwoners 
om aan te leggen en naar te 
kijken, maar ook om ons 
mooie nationaal landschap, 
ons prachtige groene 
buitengebied, in de kom veel 

meer aanwezig te laten zijn. Beide moties zijn aangenomen en het college gaat ermee aan de 
slag!  
 

Belangrijke data: 
 

Zaterdag 8 september BBQ voor alle leden 
Locatie en tijd wordt nog bekend gemaakt 

 
Maandag 15oktober ALV om 19.30 uur 

Locatie 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 
deze 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 
Bestuur, fractie en de wethouder wensen u een fijne zomer toe. 

 
Graag tot de volgende keer! 
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