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Beste leden van Winterswijks Belang en andere belangstellenden,
Hierbij vraag ik weer uw aandacht voor het WB-nieuws van de afgelopen maand: de
begroting 2018 is na 2 avonden levendige discussie unaniem aangenomen! Hieronder kunt u
de volledige 1e termijn van WB lezen.

Terugblik op de raadsvergadering 24/26-10-2017
door Henk Jan Tannemaat
Voorzitter, geachte aanwezigen,
Vanavond en donderdag behandelen wij
de begroting voor de periode 2018-2021.
Een begroting die wij in maart van 2018 overdragen aan
de volgende gemeenteraad. Ons past dus bescheidenheid
en tegelijkertijd de plicht tot een nette overdracht.
WB wil het College en de ambtelijke organisatie
complimenteren voor het lijvige en degelijke stuk dat ons is voorgelegd. Met een mooie
samenvatting in het begin, waar ik graag nog even op terugkom zo.
WB gaat in deze begrotingsbehandeling niet weer beginnen over parkeerplaatsen achter de
Driemark, over het WIC dat er helaas niet meer is of over andere zaken die we al vaker aan de
orde hebben gesteld. We weten ondertussen dat sommige zaken nu eenmaal wat meer tijd
vergen. Wij beperken ons tot enkele hoofdlijnen en een paar laatste wensen voor deze
bestuursperiode.
Goed om te zien dat de begroting nog steeds dezelfde opzet en indeling heeft als in 2007
geïntroduceerd. Ook goed dat onze schuld in 2021 zal zijn gedaald naar 74,5 miljoen euro en
daarmee zal uitkomen op het niveau waarmee we in 2006 zijn gestart. En zet dat nu eens af
tegen alle zaken die zijn aangepakt!
Er is in die periode veel gebeurd. Winterswijk is weer op de kaart gezet en mooier en
levendiger geworden. We hebben werk gemaakt van onze
“unique selling points”. Ik noem ons buitengebied, de
feestgebouwen en de steengroeve, Mondriaan en onze
cultuurhistorie. Maar ook andere zaken zijn aangepakt: Het GKC
is er gekomen. De nieuwbouw van meerdere basisscholen is
volbracht. Niet te vergeten de veranderingen binnen het sociaal
domein. Deze zijn in Winterswijk zeer voortvarend en tijdig
opgepakt.

Het anticyclische aanvalsplan tijdens de crisis heeft zich dubbel
en dwars uitbetaald. Door veel investeringen naar voren te
halen konden we veel bedrijven door de crisis slepen en
ontstond na de crisis de ruimte om het zuiniger aan te doen
en onze financiën op orde te brengen.

In dat kader is het best wel leuk om te kijken in ‘de begroting
in vogelvlucht’ waar nu de uitgaven precies liggen en hoeveel
die zijn per inwoner. WB begrijpt dat het natuurlijk niet
helemaal één op één zo te lezen is, maar het geeft wel aan hoe
onze gelden verdeeld worden en waar de zwaartepunten
liggen. Want zeg nou zelf: we geven 104 euro per inwoner uit
in 2018 aan innovatie, duurzame energie en milieu, voor ons
gevoel zou dat meer moeten zijn met de opgave die we nog
moeten vervullen! Of kijk eens wat we uitgeven aan een
belangrijke pijler als economie: de industrie en het centrum
samen: 15 euro! Als je dat afzet tegen de uitgaven aan
arbeidsparticipatie en inkomensvoorziening en de zorg: 1154 euro per inwoner of de
uitgaven RO met verkeer en vervoer: 439 euro, dan weet je ook hoe het komt dat we als
gemeenteraad af en toe lastige beslissingen moeten nemen. Let wel: WB vindt dat er voor
2018 opnieuw de juiste keuzes gemaakt zijn. Een groot deel van de gelden zijn geoormerkt
en niet eens anders in te zetten, maar het geeft wel degelijk een beeld over hoe we in
Winterswijk ons geld verdelen. Vast staat dat we onze inwoners die op welke manier dan ook
onze
hulp nodig hebben niet in de kou laten staan. Daarnaast proberen we ook nog op andere
beleidsterreinen zo veel mogelijk ballen in de lucht te houden. En dat is elk jaar best weer
een prestatie!

Terug naar de begroting: WB is trots op wat we in de afgelopen periode met z’n allen
hebben bereikt. Samen met u hier in deze zaal, maar vooral ook samen met al die
Winterswijkers die Winterswijk een warm hart toedragen en zich hebben ingezet voor de
toekomst van ons mooie dorp. Dat dorp floreert! Het is leuk om tijdens het volksfeest van
vele oud-Winterswijkers te horen hoe positief Winterswijk is veranderd.
Ons bruisende winkelcentrum is er nog mooier op geworden en wordt wekelijks druk
bezocht. Een verzorgingsgebied voor 115.000 inwoners en 4% leegstand zijn cijfers om trots
op te zijn. En jaloers: wat een contrast met vele plaatsen om ons heen waar je zelfs op
zaterdagen een kanon kunt afschieten! En niet alleen tijdens een slag om Grolle …
Winterswijk beschikt over prachtige voorzieningen en naar verwachting komt daar minstens
nog een gezondheidspark inclusief het voor WB belangrijke stadstuinbouw-project bij. We
zien hier een fantastische mogelijkheid voor een stuk werkgelegenheid van mensen met een
afstand op de arbeidsmarkt, een groene invulling van het gezondheidspark, ook recreatief,
alsmede een gezond verdienmodel. Alertheid blijft geboden op ons Streekziekenhuis, want
met de bestuurlijke fusie met het Slingeland ziekenhuis is een deel van de zeggenschap over
de toekomst van het SKB uit handen gegeven, met alle risico’s van dien. Er zijn signalen dat
het Slingeland ziekenhuis bezig is zaken naar zich toe te halen, die ten koste kunnen gaan
van het SKB. Houdt het college hier goed de vinger aan de pols? Graag een reactie van het
College op dit punt.
Zijn er verder geen aandachtspunten meer en kunnen
we achterover leunen? Zeker niet. We moeten scherp en
alert blijven en niet alles gaat vanzelf en in het
gewenste tempo. Zie hoe lang het heeft geduurd
voordat een begin kon worden gemaakt met de sloop
van Autopalace. Een compliment voor de wethouder
voor zijn vastberadenheid in dit dossier. Diezelfde
vastberadenheid ziet WB ook graag in andere dossiers,

zoals in dat van Terra Temporalis. Een plan dat Winterswijk nog nadrukkelijker op de kaart zal
zetten en ook een extra economische impuls zal opleveren.
De grote uitdaging voor de nabije toekomst ligt ongetwijfeld in duurzaamheid en energie.
WB heeft er altijd op gehamerd dat we de planeet te leen hebben en ons dus als zodanig
hebben te gedragen. WB is benieuwd welke keuzes Winterswijk hierin gaat maken. Ook nu al
weer klinkt het geluid van “niet in onze achtertuin”. Opeens zijn we allemaal zuinig op ons
Nationaal Landschap, terwijl dat kort geleden nog als betutteling en bedreiging werd gezien.
Gelukkig zien we nu steeds meer verantwoordelijkheidsgevoel en besef dat we niet op
dezelfde voet door kunnen gaan. Iedere Winterswijker zal de energietransitie gaan merken,
of je nu in het buitengebied woont of in hartje centrum. De tijd dringt. Het bedrijfsleven ziet
kansen, roept om ingrijpende maatregelen en is bereid daar zelf in voorop te gaan. Een
mijlpaal in dit kader is dat Premier Rutte dit jaar voor het eerst, zij het nog wat onwennig,
openlijk de noodzaak van een energietransitie heeft onderschreven. Dus zelfs op rechts gaan
de ogen open. Beter laat dan nooit. Om die reden heeft Winterswijks Belang in juni van dit
jaar al het voorstel gedaan om te komen tot een substantieel fonds waaruit
energiebesparende maatregelen kunnen worden gefinancierd. We hebben begrepen dat het
College hiermee bezig is. We horen graag hoe ver het
daarmee staat.
Om de focus op duurzaamheid onder alle Winterswijkers
te stimuleren heeft WB een idee dat ze hier graag wil
droppen: we zouden in navolging van de Noaberprijs en
de 100% trofee een nieuwe prijs in het leven willen
roepen: de Duurzaamheidsprijs. We zouden personen,
bedrijven of instellingen die een opzienbarende of
inventieve activiteit hebben uitgevoerd die de duurzaamheid heeft verbeterd, willen belonen
met deze prijs. Wij denken dat dit een positieve bijdrage kan leveren aan onze inwoners. We
denken aan een soortgelijke opzet als de Noaberprijs, maar laten dat graag over aan een
werkgroep en/of het college. Graag een reactie hierop.
Een voorstel dat wij al vaker hebben gedaan, is om de jaarlijkse bijdrage die de gemeente
van sportverenigingen heeft gevraagd van 20 euro per spelend lid, met ingang van 2018 te
schrappen. Zeer recent is ook vanuit de werkgroep sport dit verzoek weer op tafel gelegd.
WB vraagt het college om hierover met de sportverenigingen in conclaaf te gaan en te kijken
of het verzoek inderdaad kan worden ingewilligd. WB ziet daar dan graag de voorwaarde bij
betrokken dat de sportverenigingen tenminste de helft van die 20 euro inzetten om de
contributie voor jeugdleden omlaag te brengen. Graag horen wij van de wethouder of hij dit
gesprek met deze insteek wil aangaan. We zijn ook benieuwd hoe de rest van de raad hierin
staat.
Tot slot:
We vinden de actie van hart4winterswijk een typisch voorbeeld van burgerinitiatief zoals WB
dit graag ziet. Alleen al om die redenen vindt WB het de moeite waard om een motie mede
in te dienen.
Het noodverband bij Boogie Woogie is aangelegd. Gelukkig maar, want WB vindt boogie
Woogie een belangrijke voorziening voor Winterswijk en omstreken. Uiteraard horen wij ook
graag, via het college, van de omliggende gemeenten hoe belangrijk zij muziekonderwijs
voor hun burgers vinden en hoe men dit financieel waardeert. Ook hopen wij dat het bestuur
van Boogie Woogie een gedegen plan maakt en dat dat samen met de politieke wens van
ons, en ik denk van vele meer hier aanwezig, resulteert in een gezonde en stabiele basis voor
de toekomst.
Het verzoek van vereniging het Museum om de mogelijkheid te krijgen om professionele
ondersteuning te financieren ondersteunt WB ook. We begrijpen dat het af en toe
noodzakelijk is om met een professionele kijk en touch de vele vrijwillige bestuursleden in

diverse organisaties te ondersteunen. Dus ook bij
het Museum. We vragen het college om een reactie
en willen hier een motie voor indienen in de tweede
termijn, maar als het college dit verzoek al omarmt
hoeft dat natuurlijk niet.
Voorzitter, en dan zijn in ieder geval het college en
deze raad, het inmiddels van ons gewend dat wij te
pas en te onpas beginnen over camera’s langs de
uitvalswegen van Winterswijk. Ter geruststelling: Dat
doen we vanavond niet. Vanavond pleiten wij voor een onderzoek om kentekenscanners te
plaatsen langs de uitvalswegen van Winterswijk. Wij zouden dit graag uitgezocht hebben,
want criminaliteit is nog steeds een groot probleem. En wij hebben begrepen dat het
scannen van kentekens een heel ander verhaal is dan het plaatsen van camera’s. Ook op
gebied van de privacy. WB kan zich goed voorstellen dat het ook voor de handhaving in het
buitengebied, waar steeds meer ondermijning plaatsvindt, het een waardevolle aanvulling
zou kunnen zijn. Kan het college c.q. de portefeuillehouder hierop reageren?
Tot zover onze eerste termijn.

Bericht van het bestuur
door Margreet de Pree
Terugblik Algemene Ledenvergadering
De aankomende gemeenteraadsverkiezingen stonden centraal tijdens de
Algemene ledenvergadering op 30 oktober jl. Naast de algemene zaken,
werd de voorlopige kieslijst gepresenteerd en het tijdpad en de strategie
voor de te voeren campagne toegelicht. Verder vroeg het bestuur goedkeuring op het
campagnebudget.
Tijdens deze vergadering konden de leden anoniem
op het stemformulier aangeven of zij akkoord waren
met de voorgestelde volgorde van de kandidaten
op de kieslijst of niet. In dat laatste geval konden de
leden hun eigen voorkeur aangeven. Vervolgens
werden de stemmen geteld. De stemming bracht
geen verandering in de voorgestelde kieslijst
teweeg en zoals u inmiddels uit de media heeft vernomen, is Wim Aalderink benoemd tot
lijsttrekker. We feliciteren Wim van harte met deze benoeming en wensen hem veel succes.
De komende tijd gaat het campagneteam samen met de fractie, wethouders, het bestuur en
de commissies invulling geven aan het verkiezingsprogramma. Maar WB is een partij van en
voor de Winterswijkers. We doen dan ook een beroep op u. Heeft u suggesties of adviezen
hoe we Winterswijk nog beter op de kaart kunnen zetten voor wat betreft wonen, werken,
toerisme, veiligheid etc. laat het ons dan vooral weten en stuur een mail naar één van de
fractie- of bestuursleden.
Bestuur
Met z’n vieren (Edwin te Winkel, Gea Oonk, Linda Gijsbers en Margreet de Pree) nemen we de
bestuurlijke taken voor onze rekening. Denk daarbij aan secretariële werkzaamheden, de
ledenadministratie, de financiën, het voorbereiden van de ALV en het mede-organiseren van
activiteiten, zoals het uitdelen van het welbekende WB toetje op de kerstmarkt. We kunnen
daarbij best ondersteuning gebruiken. Wilt u en weet u iemand die eens met ons mee wil

draaien om te kijken of een bestuursfunctie bij hem of haar past? Neem dan contact op met
Margreet de Pree, mmdepree@gmail.com

Het campagneteam op dreef
door
Ruth van der Meulen
Wat is er veel gebeurd in de afgelopen
weken! In 2 zondagmorgen sessies
hebben we de kieslijst voorbereid voor
de ALV, en later de speerpunten voor het
verkiezingsprogramma opgesteld. Net als 4 jaar
geleden, gaan we in de laatste weken vóór de
verkiezingen pas knallen. Uiteraard laten we in de
komende maanden al van ons horen op social media en
zijn we aanwezig op de kerstmarkt om gesprekken aan
te knopen, het lekker WB toetje uit te delen en te
genieten van het gezeklige Winterswijk.
Inmiddels zijn we ook weer uitgebreid mensen aan het
uitnodigen om ons te steunen door op de kieslijst te
gaan staan. Heeft u daar ook belangstelling voor? Met zijn allen de lijst duwen laat zien waar
je voor staat! Laat het ons graag weten…..
Heeft u ook ideeen met betrekking tot het verkiezingsprogramma? Schuif een keertje aan bij
het campagneteam of laat het ons weten via de telefoon of mail.
En tot slot: wie heeft er zin om ons te helpen op de kerstmarkt? Dat kan in de voorbereiding
zijn of op zondagmiddag 17 december tussen 11 en 17 uur. Ieder uurtje hulp is welkom!!!

Werkbezoek bij HSF
door Rik Gommers
Afgelopen donderdag
waren politiek en
ondernemers bij HSF
logistics uitgenodigd om
hun nieuwste distributiecentrum te
bekijken en uitgebreid te worden
geïnformeerd over de ontwikkelingen van
het bedrijf als totaal en de vestiging
Winterswijk in het bijzonder. Zonder meer indrukwekkend hoe HSF met zijn in totaal 1200!
werknemers koeltransport door heel Europa verzorgt. Het bedrijf is afgelopen jaren fors
gegroeid. Ook fysiek in het Winterswijkse. Een prestatie van formaat, zeker in de afgelopen
crisisjaren. Voor verdere groei moest er uitgebreid worden. Uiteindelijk viel het oog van HSF
op de gronden van de ijsbaan voor hun uitbreidingsplannen. Gronden in eigendom bij de
gemeente.
Nu is het geval dat deze strook grond zo’n 10 jaar geleden tot ecologische verbindingszone
is bestemd. Verbindingszone model ijsvogelvlinder om precies te zijn.. Het diertje geldt als
graadmeter voor de natuurkwaliteit van het gebied, vandaar de naam. Dit specifieke model
verbindingszone had wel een voordeel. ‘s Winters fladderen de vlinders niet, dus een ijsbaan
was geen probleem.

Maar als je nu een industriebestemming aan het gebied wilt geven, moet er dus wel het
nodige gebeuren. Ten eerste moet de verbindingszone verlegd worden. Ten tweede moet er
een oplossing voor de ijsbaan komen.
Hoe financier je zoiets? De strook grond naast HSF (de ijsbaan) heeft voor de gemeente
natuurlijk wel waarde, maar financieel is het laag gewaardeerd. Als je deze strook
‘opwaardeert’ tot industriegrond levert dat dus budget op voor de benodigde
natuurontwikkeling om de verbindingszone te verleggen en de ijsbaan te verplaatsen.
Uiteindelijk wordt de verbindingszone verlegd naar het westen. HSF heeft daarvoor gronden
verworven en beheers afspraken gemaakt. Zo is de verbindingszone geborgd voor de
toekomst; ook naar de mening van de provincie. Ook voor de ijsbaan is een oplossing
aanstaande. Nog even en dan is het echt: ‘eind goed al goed’
HSF bedankte iedereen die een bijdrage had geleverd en vergat daarbij provincie en
gemeente niet; vooral voor het ‘out of the box’ meedenken. Eelerwoude, een van hun
adviseurs zei erover: ‘dat maak je niet altijd mee!’ Dat doet goed om te horen natuurlijk en
geeft weer energie voor het volgende project.

WB doet mee met Stichting Present!
door Tim Jonker
Met zijn allen een klus doen bij iemand die
dat heel erg goed kan gebruiken…..Op
zaterdag 4 november staken de fractie- en
raadsleden van WB de handen uit de mouwen om bij 2
Winterswijkers de tuin een flinke opknapbeurt te geven.
De stichting present koppelt groepjes collega’s, familie,
vrienden die eenmalig iets willen doen voor iemand die
het minder getroffen heeft in het leven aan elkaar. Een
heel huis opruimen, tuin opschonen, een kamer
behangen, verzin het maar. Prima om te doen met een
nog beter resultaat!

Lijsttrekker
door Wim Aalderink
Lijsttrekker, een mooi woord dat ineens voor mij een heel andere lading heeft
gekregen dan het had voor maandag 30 oktober. Het eerste wat daarbij
opkomt is trots, trots op het vertrouwen dat de fractie, het bestuur en vooral
ook de leden van ‘ons” Winterswijks Belang in mij stellen.
In de ambitiegesprekken die met alle politiek actieve leden zijn gehouden heb ik aangegeven
dat ik heel graag opnieuw wethouder wil worden. Zoals velen van jullie al wel van mij
gehoord hebben, heb ik bijzonder veel plezier in mijn werk. Natuurlijk had ik verwacht het
werk als wethouder leuk te vinden, maar dat ik het zo leuk zou vinden had ik niet verwacht.
Tegelijkertijd heb ik gemerkt hoe belangrijk het is dat er
een partij als Winterswijks Belang is die zich niet laat leiden
door beslommeringen van de landelijke politiek wanneer
het Winterswijk betreft. Natuurlijk heeft datgene wat er in
Den Haag wordt afgesproken gevolgen voor Winterswijk,
maar wij kunnen daar volstrekt objectief tegenover staan.
Gevoed door politieke voorkeuren die zeer divers zijn. Dat

laatste bleek heel duidelijk uit de advertenties die we vlak voor de landelijke verkiezingen van
maart jl. hebben geplaatst. Een actie die ons nog eens duidelijk op de kaart heeft gezet en
die door veel mensen ontzettend is gewaardeerd, vooral door het lef en de openheid die er
uit spreekt!
Het plezier in mijn werk als wethouder, het plezier in het bedrijven van politiek, maar vooral
het gevoel dat je echt iets kunt doen voor de Winterswijkers heeft mij er
toe gebracht vol overtuiging de kar te willen trekken in de verkiezingen
van 2018. Natuurlijk was ik er al van overtuigd dat Winterswijks Belang
echt een onmisbare bijdrage levert aan de leefbaarheid van Winterswijk.
Maar de afgelopen drie en een half jaar hebben mij nog meer duidelijk
gemaakt dat juist de mengeling van politieke stromingen binnen onze
partij leidt tot maximale aandacht voor het te bereiken resultaat: een
mooi en vooral leefbaar dorp voor alle Winterswijkers. Dit, gecombineerd
met de afwezigheid van politieke druk van bovenaf en het ontbreken van
fractie discipline bij het bepalen van standpunten, maakt ons wendbaar,
creatief en tegelijkertijd besluitvaardig. Onze kracht zit in onze diversiteit
en onze bereidheid tot samenwerking om een gezamenlijk gevoeld doel
te bereiken. Dat moeten we blijven uitdragen, dat onderscheidt ons van de landelijk partijen.
Natuurlijk proberen zij ook steeds weer te benadrukken dat ze ontzettend lokaal zijn, maar
als puntje bij paaltje komt lopen ze allemaal aan de politieke leidband van hun landelijk
beleidsmakers.
Toen Winterswijks Belang in 2006 vanuit het niets ineens met acht zetels in de raad de
grootste partij werd stond ook ik te juichen in de Storm. Toen al heb ik gesolliciteerd als
wethouder, maar de keuze is toen, geheel terecht, gevallen op André en Rik. In 2010 heb ik
niet gesolliciteerd omdat duidelijk was dat er gekozen werd voor één wethouder minder en
ik het gezien de staat van dienst van de beide heren niet meer dan logisch vond dat één van
hen zou doorgaan. Maar toen de kans op het wethouderschap zich in 2014 alsnog aandiende
heb ik die met beide handen aangegrepen. En daar heb ik geen seconde spijt van gehad. De
enige spijt die ik heb, is dat ik niet eerder politiek actief ben geworden binnen Winterswijks
Belang. Maar het is nooit te laat om als nog je ambities te volgen en met het invullen van het
lijsttrekkerschap krijg ik daar op een geweldige manier de kans voor. Dus, nogmaals dank
voor het in mij gestelde vertrouwen en ik zal er, samen met jullie, alles aan doen om er voor
te zorgen dat Winterswijks Belang opnieuw de grootse partij in de Winterswijkse
Gemeenteraad wordt. Ik mag dan als lijsttrekker de komende maanden het gezicht zijn van
Winterswijks Belang in onze verkiezingscampagne, maar onze kracht zit natuurlijk in onze
samenwerking. In het gedeelde gevoel dat we samen verantwoordelijk zijn voor Winterswijk
en haar bewoners, nu, maar vooral ook in de toekomst.
Nogmaals, dank voor het vertrouwen en we gaan er voor. Op naar opnieuw de grootste
fractie in de Winterswijkse Gemeenteraad. Winterswijk verdient het!

Mini symposium armoede
Social steunpunt
door Ruth van der Meulen
Het social steunpunt van Winterswijk bestaat dit jaar 10 jaar en dat was geen
reden voor een feestje maar wel reden voor een minisymposium over
armoede. Het was een bijzonder goede kennismaking met het Social Steunpunt, de
voedselbank en vooral veel wetenswaardigheden over armoede in Nederland. Wist u dat
40% van de mensen die in armoede leven werken? Wist u dat de overheid één van de
veroorzakers is van problemen? Onduidelijke regels met boetes op niet nakomen ervan, zijn
vaak het begin van het ontstaan van schulden.

Er was een verrassende kennis kwis, een indrukwekkend verhaal van een gewone vrouw die
vertelde hoe zij in armoede geleefd had, en inspirerende toespraken van mensen die heldere
ideeen hadden over hoe wij onze kijk op armoede zouden moeten veranderen om o.a. de
generatie-armoede op te lossen.
De belangrijkste ambitie werd uitgesproken door onze eigen wethouder WimAalderink:
Armoede weg uit Winterswijk in 2040!!!

Belangrijke datum:
Kerstmarkt 17 december 2017

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!

