
 
 

Nieuwsbrief  
Winterswijks Belang       oktober 2018 
 
Beste leden van Winterswijks Belang en andere belangstellenden, 
Na een lekker lange warme zomer is de hele politiek weer vol nieuwe inspiratie aan de slag 
gegaan. Nieuwe commissie-, raads- en fractieleden, nieuwe wethouders en direct een stevig 
en vol programma met volop uitdaging….. 
We beginnen eerst even met een belangrijke herinnering: denkt u aan de ALV van WB 
op maandag 15 oktober? Hopelijk bent u al bijna uw fiets aan het pakken….. 

 
 
Terugblik op de raadsvergadering 27-09-2018 
door Henk Jan Tannemaat 
De eerste raadsvergadering na de vakantie stond voor 
een groot deel in het teken van het aanbieden van de 
begroting. We gaan hier als politieke partijen nog het 
nodige van vinden en wijzigingen aanbrengen, maar 

vanaf dit moment is dit stuk voor iedereen te lezen. U kunt hier in 
precies zien hoe het college denkt 2019 in te gaan in financieel 
opzicht. Voor Winterswijks Belang is de begroting belangrijk, maar 
alleen als erin reflecteert wat we met elkaar hebben afgesproken in 
het coalitieakkoord. Waar steken we geld in, hoe kunnen we onze 
ambities invullen? Hoe houden we voor alle Winterswijkers ons mooie 
dorp leefbaar en hoe blijven we de plaats waar het goed wonen, werken en recreëren is? Hoe 
gaan we armoede uit Winterswijk verbannen, hoe gaan we het duurzaamheidsfonds 

inrichten, hoe kunnen we u als inwoners nog meer betrekken bij de 
besluitvorming? Staat Terra Temporalis erin? De stadstuinbouw? De 
aanpak van de markt en oude gemeentehuis? We zullen de 
begroting over een maand behandelen nadat we ook diverse 
personen en organisaties hebben gehoord die uiteraard hun 
opmerkingen kunnen maken. Eerst allemaal maar eens goed lezen!  

 
Een kennismaking met diverse instanties 
door Gea Oonk 
Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 ben ik als commissielid vol 
enthousiasme gestart met de nieuwe bestuursperiode. Voor nieuwe raads- en 
commissieleden waren er diverse kennismakingsbezoeken gepland bij 
instanties, waarvan ik het bestaan wel weet, maar nog nooit mee van doen 



heb gehad. Ik heb dan ook dankbaar gebruikt gemaakt van de mogelijkheid om kennis te 
maken. 
In juni was de voorlichtingsavond van de SDOA, de Sociale Dienst Oost Achterhoek, gepland. 
Tijdens deze avond werden we meegenomen in de dienstverlening en de werkzaamheden 
die de SDOA dagelijks uitvoert. Tevens werden een aantal casussen voorgelegd. Ik was onder 
de indruk van de dilemma’s waar medewerkers soms mee van doen hebben. 

Na het zomerreces hebben we in september 
een bezoek gebracht aan de Post, waarbij uitleg 
werd gegeven over SPOT jongerenwerk, het 
ondersteuningsteam Oost Achterhoek en de 
diverse loketfuncties die de Post biedt. SPOT 

jongerenwerk houdt zich bezig met de jeugd in Winterswijk en vindt het belangrijk dat de 
jongeren een binding houden met Winterswijk. Er is ruimte voor initiatieven, om te chillen, 
maar ook wordt aandacht besteed aan preventie, voorlichting en 
gastlessen over diverse thema’s. 
Het ondersteuningsteam Oost Achterhoek is een samenwerking van 
de gemeenten Aalten, Oost Gelre en Winterswijk met diverse 
jeugdhulpinstellingen en het onderwijs. Wanneer er behoefte is aan 
ondersteuning bij opvoed- en opgroeiproblemen kun je terecht bij 
het ondersteuningsteam. Verder is de Post beschikbaar voor allerlei 
vragen op het gebied van o.a. zorg, welzijn, financiën, vervoer en wonen.  
In november kunnen we kennismaken met de Stichting Buurtschappenvisie (BSV), die bestaat 
uit een 3-tal belangenorganisaties uit het buitengebied, t.w. LTO, OBW en BSV. De stichting is 
belangrijk om de leefbaarheid in de buurtschappen te behouden en te verbeteren. Bij 
politieke beslissingen die betrekking hebben op de Winterswijkse buurtschappen stelt de 
stichting de visie van de bewoners centraal. 
Daarnaast worden er maandelijks presentatieavonden georganiseerd met een zeer divers 
karakter. We zijn bijgepraat over het werk van de politie en de brandweer, over Park 
Achterhoek en over de werkzaamheden van de Energietafel. 
Kortom, voldoende informatievoorziening dus! Ondertussen groeit de bagage die ik heb om 
mee te kunnen praten binnen de commissie. Ik doe het met veel enthousiasme en plezier, en 
hoop dat ik een waardevolle bijdrage kan leveren binnen WB! 
 

Kledingbank Winterswijk e.o. bestaat 5 jaar 
door Margreet de Pree 
Zaterdag 6 oktober vierde de Kledingbank Winterswijk e.o. haar vijfjarig 
bestaan met een open huis.  Voor WB aanleiding om het bestuur en de 
vrijwilligers te feliciteren met dit jubileum. Een jubileum dat wellicht wat 
dubbel aanvoelt. Enerzijds omdat de Kledingbank 
voorziet in een behoefte. Anderzijds, ondanks de 

economische groei is de groep mensen die gebruik moet maken van de 
Kledingbank sinds de oprichting alleen maar tegenomen.  De Kledingbank 
is er voor mensen die de kleding hard nodig hebben, maar dit zelf niet 
kunnen betalen. 
Hartelijk werd ik zaterdagmiddag ontvangen door vrijwilligers van de 
Kledingbank. Direct bij binnenkomst vielen mij de royale, lichte en met 
zorg ingerichte ruimtes op. Voorzitter Gerdy Schonewille nam mij mee 
naar de eerste verdieping en toonde mij een presentatie over het ontstaan, doel en werkwijze 
van de Kledingbank. Daarna volgde een rondleiding en uitleg. Zo kreeg ik een kijkje achter 
de schermen van een organisatie waarvan ik eigenlijk geen idee had hoe het werkte. Want 
naast het inzamelen van herbruikbare kleding, schoenen, bed- en badtextiel, heeft de 



Kledingbank ook zogenaamde ‘specialties’: Galakleding, kleding voor sollicitatiegesprekken, 
een begrafenis of bruiloft en zelfs carnavalskleding. Deze kleding wordt uitgeleend. 
De Kledingbank telt rond de vijfendertig betrokken, enthousiaste vrijwilligers. Zij sorteren de 
binnenkomende kleding op bruikbaarheid, maat en kledingstuk.  Er is veel ruimte in het pand 
en iedere ruimte heeft zijn eigen functie. Diverse kamers zijn ingericht als magazijn. 
Dameskleding bij dameskleding, broeken bij broeken etc. Daarnaast is een grote ruimte als 
winkel ingericht. Cliënten die een verwijzing van een hulpverlenende instantie hebben, 

komen op afspraak en worden in de kledingwinkel in alle rust 
geadviseerd en begeleid in het samenstellen van hun 
garderobe.  
Dat de Kledingbank een plaats in de samenleving heeft 
verworven blijkt uit de hoeveelheid kleding die wekelijks wordt 
gebracht, de steun van lokale ondernemers en donateurs. 
Voorwaarde voor het inleveren van kleding is, dat deze schoon, 
gewassen en heel is. De Kledingbank is gevestigd aan 
Handelscentrum 12. Bruikbare kleding kan ingeleverd worden 

op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag tussen 9.30 en 16.00 uur of op 
zaterdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur. 
Lees meer over de Stichting Kledingbank Winterswijk e.o. op www.kledingbankwinterswijk.nl 

 
De Betrokkenen Paragraaf en mijn nieuwe portefeuille 

door Wim Aalderink 
Dat de Betrokkenenparagraaf één van de leidende principes van Winterswijks 
Belang is, hoef ik natuurlijk niet meer uit te leggen. Toch is het simpele feit 
dat we weten wat we willen lang niet altijd 
voldoende om te komen tot een effectieve inzet 

van zoiets wezenlijks als de Betrokkenen Paragraaf. Ik ervaar dit 
dagelijks nu mijn portefeuille is uitgebreid met zaken als 
Ruimtelijke Ontwikkeling in de Kern, Infrastructuur en Mobiliteit. 
Natuurlijk was de Betrokkenenparagraaf integraal onderdeel van 
de B&W voorstellen met betrekking tot mijn portefeuille in de 
vorige periode. Maar ik merk dagelijks dat de nieuwe 
onderdelen van mijn portefeuille veel vaker iets losmaken bij 
betrokken burgers en veel directer tot reacties leiden. Dat merk je wanneer je de 
Betrokkenenparagraaf naar behoren invult, maar nog veel meer wanneer je dat, in de ogen 
van de betrokken inwoners van Winterswijk, niet naar behoren doet. Woningbouw, wegen 
aanleg en onderhoud, wel of geen bewaakte overwegen, het zijn allemaal zaken die mensen 
raken in hun directe omgeving en dagelijks leven. En daardoor heeft ook iedereen hier een 
mening over, een mening die lang niet altijd strookt met die van de buurman en zeker niet 
altijd met die van ons als gemeente. Wij moeten kijken naar het algemeen belang en dat 
botst soms met het individuele belang. Bij een goede invulling van de Betrokkenenparagraaf 
is het dus zaak alle betrokkenen zo vroeg mogelijk in het proces te benaderen om mee te 

denken en te praten. Daarbij is het dan wel zaak van meet af 
aan duidelijk te maken dat meepraten en -denken niet  
hetzelfde is als op alle punten je eigen gelijk halen. Juist bij 
onderwerpen als infrastructuur en (woning)bouw is het vrijwel 
altijd zo dat er verschillende belangen zijn die regelmatig 
lijnrecht tegenover elkaar staan en ook niet te verenigen zijn. 
Dat kunnen verschillen in belangen zijn tussen burgers, maar 
ook tussen burgers en lokale overheid. Het is dan ook een 
illusie om te denken dat je door lang en veel te praten altijd 
tot een door iedereen gedragen besluit kunt komen. In veel 

http://www.kledingbankwinterswijk.nl/


gevallen kan dat echter wel en in die gevallen dat dit niet lukt is het feit dat er serieus is 
geluisterd vaak voldoende om, zij het met tegenzin, toch in te stemmen. 
De Betrokkenen Paragraaf is geen oplossing voor alles, maar wel een beproefd instrument 
om burgers, gemeenteraad, ambtenaren en het college van B&W steeds opnieuw te dwingen 
de vraag te stellen: heb ik ieders belang voldoende gehoord en meegewogen. In de korte tijd 
dat ik, met enorm veel plezier, met mijn nieuwe portefeuille aan de slag ben heb ik gemerkt 
dat ik, nog meer dan voorheen, alert moet zijn op de invulling van de Betrokkenen Paragraaf. 
100% tevredenheid van iedereen is een illusie, 100% betrokkenheid misschien ook, maar er 
naar streven kan niet alleen, het moet. Onze inwoners en daarmee ook onze raad verdienen 
dat! 

 
Uit het Regieteam door Ruth van der Meulen 
Eind september zijn we weer gestart met een eerste 
bijeenkomst van het regieteam.  We hebben de 
verkiezingscampagne, verkiezingsuitslag, coalitie 
onderhandelingen, totstandkoming van het coalitieakkoord 
en de benoeming van de wethouder geëvalueerd en 
vooruitgeblikt naar de komende periode van 3,5 jaar waarin 

we de visie en de inspiratie van WB weer uit mogen dragen en vorm mogen geven. Het is 
leuk om te zien dat iedereen er weer met veel enthousiasme tegenaan gaat, ondanks het feit 
dat we niet meer de grootste partij zijn geworden ( voor het eerst in 12 jaar! ). Het is voor 
iedereen wel even wennen maar inmiddels kan ik zeggen dat we ons weer prima in onze rol 
geschikt hebben. Met ingang van oktober hebben we het regieteam uitgebreid met het hele 
bestuur, om die meer te betrekken bij het uitzetten van de politieke koers van WB. Per 
oktober bestaat het regieteam uit Henk Jan Tannemaat, Tim Jonker en Ruth van der Meulen 
vanuit de fractie, Wim Aalderink als wethouder en Gea Oonk, Margreet de Pree, Linda 
Gijsbers en Edwin te Winkel als bestuursleden. We komen eens per maand samen en 
stippelen dan de grote lijnen uit voor WB. Mocht u graag iets inbrengen dan bent u van harte 
welkom om ons te mailen, een keer aan te schuiven of te bellen. Het gaat dan vooral niet 
over dagelijkse politieke werkelijkheid ( fractie ) of over bestuurszaken ( bestuur ) maar echt 
over de koers, grote lijnen en 
gezamenlijke activiteiten.  
In de vergadering van oktober hebben we 
uitgebreid gesproken over het nieuwe 
vergaderschema van de gemeente en WB, 
het werven van nieuwe leden en vers 
bloed, het organiseren van “ophalen van 
input uit de samenleving”, het afscheid 
van André van Nijkerken, Rik Gommers en 
Ingrid Mes in november, de organisatie van de kerstmarkt en het bijwerken van de website 
en gebruik van social media. Wij houden u via deze nieuwsbrief op de hoogte maar mocht u 
ons er zelf over willen spreken, horen we het graag! 
Vindt u het leuk om iets praktische te doen en houdt u van gezelligheid? Help ons dan mee 
bij de instandhouding van een inmiddels echte WB traditie: het maken van de WB 
kersttoetjes ( laatste jaar 1250 gemaakt en uitgedeeld! ) voor de kerstmarkt. Op zondag 16 
december vanaf 10.30 doen we dit in de tuin bij Henk Jan Tannemaat, onder genot van Jingle 

Bells muziek en Glühwein maken we er altijd een hele gezellige dag 
van. Zet u dit alvast in uw agenda? Wij komen er later nog op terug in 
de nieuwsbrief.  
 
 



Het laatste woord? door Henk Jan Tannemaat 
Eén van de kernwaarden van Winterswijks Belang is de betrokkenen paragraaf. 
Het is ontzettend belangrijk dat inwoners kunnen meepraten als er iets 
gebeurt in de directe woonomgeving of er een besluit 
genomen moet worden waar mensen verschillend over 
denken. Uw mening telt. Het eerste coalitieprogramma, 13 
jaar geleden, heette ook niet voor niets ‘een luisterend oor’. 

En dat grote goed blijft voor ons een zeer belangrijke kernwaarde en een 
uitgangspunt. Een pijler onder het fundament van onze partij mag je wel 
zeggen. Krijgen insprekers en meepraters dan altijd gelijk? Nee, dat kunnen 
we niet beloven. We moeten als politiek ook kijken naar het grotere belang om vervolgens, 
samen met andere partijen, een weging maken. Bij diverse actuele onderwerpen zoals de 
Kleiput, de onbewaakte overwegen en het fietspad langs de Bataafseweg kwam deze 
inspraak enigszins in het gedrang. Vooropgesteld is dat dit niet gebeurde met kwade opzet. 
Maar soms kunnen processen zo lang en ingewikkeld worden dat andere zaken de 
beeldvorming gaan bepalen. Social media hebben bij de kleiput ervoor gezorgd dat er in de 
krant stond dat er zwaar vervuilde grond in gedumpt zou worden door de gemeente… 
absoluut niet aan de orde. Bij de overwegen fietste ProRail er 
eigenstandig doorheen terwijl het college de betrokkenen had 
beloofd dat er geluisterd zou worden naar hun verhaal. Bij de 
aanleg van het fietspad langs de Bataafseweg is er na drie jaar 
praten met de buurt te weinig vooruitgang geboekt, mede 
omdat er geen goede communicatie was over het echte 
probleem. We zullen deze periode volop in gaan zetten op burgerparticipatie en willen dat 
uw stem gehoord wordt. Dat betekent dat WB wil afspreken hoe we beter met inwoners 
kunnen en moeten communiceren en dat we in deze tijden waar het juist zo belangrijk is als 
overheid SAMEN met de burgers zaken aan te pakken, hier stappen gaan zetten. De tijden 
dat de overheid wel wist wat goed voor u was ligt ver achter ons. We moeten als gemeente 
faciliteren en open staan voor haar inwoners. En de regierol ligt niet meer voor 100% bij ons, 
maar bij ons allen samen!  

Belangrijke data: 
 

Maandag 15oktober ALV om 19.30 uur Locatie Venemansmolen 

 
Kerstmarkt zondag 16 december van 12 tot 17 uur 

 

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. 

 
Graag tot de volgende keer! 

 


