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Als we deze nieuwsbrief schrijven, ligt het legendarische jaar 2020 bijna achter ons. Een
veelbewogen jaar, waarin ons leven op zijn kop gezet werd, het openbare leven bijna tot
stilstand kwam en we uitgedaagd werden om andere vormen te zoeken om met elkaar te
communiceren, ons werk te blijven doen en de samenleving draaiend te houden. Ook in de
politiek werd er veel van ons gevraagd: digitaal vergaderen zonder elkaar echt in de ogen te
kunnen kijken, discussiëren met een schermpje; het is allemaal heel beperkt en lastig. Vanaf
deze plek willen wij iedereen bedanken voor de inspanningen die er gepleegd zijn om het
gewone politieke werk door te laten gaan ten behoeve van Winterswijk!

Terugblik op 2020 door Tim Jonker, fractievoorzitter
2020 was een zeer bewogen jaar, dat kun je rustig stellen. Corona gooide
behoorlijk roet in het eten. Het niet live kunnen vergaderen is echt een gemis.
Maar valt in het niet bij de mensen waar corona er nog veel persoonlijker
heeft ingehakt.
Voor Winterswijks Belang betekende 2020 ook het nodige op het personele
vlak. Wim Aalderink trad af als wethouder na 6 jaar zich te hebben ingezet
voor onze partij en ons mooie dorp! Gelukkig gaat het weer helemaal goed met zijn
gezondheid! Henk Jan Tannemaat verving hem, ondergetekende werd fractievoorzitter en
Gea Oonk werd ons nieuwe enthousiaste raadslid.
Als grootste partij
van de brede
coalitie zijn we
ambitieus voor
Winterswijk aan
de slag. Het
Vrijheidspark, de
Notaristuin en de
aanstaande
centrumvisie zijn
hier enkele
voorbeelden van.
We zijn blij met
de taskforce die
probeert het
nodige te doen voor het bedrijfsleven, maar ook voor onze verenigingen. De
100%Winterswijk bon is hier een mooi voorbeeld van!

En wat stond Winterswijk mooi op de landelijke
kaart toen eind november de eerste baantjes
op ijs gereden konden worden!
Wij zijn een optimistische club, een club van
het kan wel. Zo bereik je het meeste. Hopelijk
kan er straks in 2021 weer heel veel wel.
Ambitieus er tegen aan!
De foto van ons is nog van vóór corona, maar
de kerstgroet blijft gelijk.
Namens WB wens ik u vast een gezond en
gelukkig 2021!

Leden aan het woord: Peter Stemerdink
Energieneutraal en hightech verpakt in een cultuurhistorische schil
Als je de boerderij het Guldenhuis in Winterswijk Woold binnenstapt, ga je
even terug in de tijd. Authentieke veldovenstenen sieren de gevel van het
voorhuis, op de vloer traditionele potscheuren, in de keuken zijn originele handgeschaafde
balken te vinden, de gebintconstructie van het achterhuis en de kapconstructie is van eiken.
Drie jaar lang aan het werk
In de Winterswijkse buurtschappen heb ik een deel van mijn jeugd doorgebracht. Ik wilde
jarenlang boer worden en was dan ook vaak te vinden op een boerderij van familie. Boer ben
ik niet geworden maar later droomde ik er wel van een keer een boerderij van onder tot
boven te restaureren, en dan het liefst een karakteristieke boerderij. In 2016 werd die droom
werkelijkheid en kochten we een oude boerderij in het Woold, genaamd het Guldenhuis. Nou
ja, een boerderij, het was eigenlijk meer een bouwval. Maar goed, wie dromen heeft moet
ook niet bang zijn deze te leven. Mijn vrouw en ik lieten ons door de hoeveelheid werk die er
in zou gaan zitten dus maar niet ontmoedigen. Vol goede moed zijn we aan de slag gegaan.
Een verbouwing waar we uiteindelijk drie jaar lang elk weekend en iedere vrij uurtje mee
bezig zijn geweest. De boerderij, die
van origine uit circa 1903 stamt, was
door de jaren heen een aantal malen
verbouwd en diverse originele
vormen en onderdelen waren
verdwenen. Wij wilden het
Guldenhuis zijn ‘gulden’ glans
teruggeven. Oude foto’s vormden de
inspiratie voor de restauratie. Van
boerderijen die in de buurt werden
gesloopt, werden dankbaar oude
bouwmaterialen overgenomen en bij
ons hergebruikt. Tegenwoordig
noemen we dat circulair bouwen, iets
dat vroeger erg veel gebeurde. Als er ergens wat werd afgebroken werden veel
bouwmaterialen hergebruikt. Dat is ook niet verwonderlijk als je weet dat de eiken bomen
vroeger met de bijl werden gehakt en om daar weer eiken gebinten uit te halen, dat deden
ze met een grote handzaag. Het kostte eenvoudig erg veel tijd om alleen al de
bouwmaterialen te maken. Het Guldenhuis heeft ook diverse van zulke ‘circulaire’ kenmerken,
zo heeft één van de oudste gebintsbalken een inscriptie van het jaar 1728 terwijl de huidige
boerderij uit 1903 stamt. Na bijna 3 jaar was het huis in 2019 klaar voor bewoning. In 2020

werden wij door de vereniging Monumentenbelangen samen met het Keunenhuis en de
Jacobstoren genomineerd voor de Monumentenprijs 2019 welke wij in augustus van dit jaar
in ontvangst hebben mogen nemen. Een filmpje van RTV Slingeland van de uitreiking is hier
te vinden.
Energieneutraal bouwen
Bij de verbouwing hadden we drie uitgangspunten. Allereerst het herstel van de Winterwijkse
cultuurhistorie door behoud en herstel van de karakteristieke en lokale kenmerken van de
boerderij. Als tweede stond het verhogen van de landschappelijke waarde op het
verlanglijstje. Samen met de PAN werd een plan gemaakt voor onder andere het creëren van
meer biodiversiteit. En tot slot wilden we een energie neutrale woning creëren op basis van
de uitgangspunten van een ‘passiefhuis’ waarbij luchtdicht bouwen belangrijk is, net als
goede isolatie en aandacht voor ventilatie.
Om dit te realiseren is de woning voorzien van
een luchtdichte schil en dubbel glas, en
worden warmte en koelte uit de grond
gehaald middels een aardwarmtepomp. De
warmte uit de ‘vieze’ lucht wordt vervolgens
weer gebruikt om nieuwe lucht voor te
verwarmen. Bovendien hebben we in de kamer
een prachtige cv-houtkachel staan, die niet
alleen directe warmte en sfeer brengt, maar
ook zo’n 900 liter water verwarmt, dat op een
later tijdstip en/of in een andere ruimte weer
gebruikt kan worden. Met dat alles besparen
we niet alleen flink op energie, maar profiteren
we vooral ook van een gezond binnenklimaat en een aangename, constante temperatuur. De
AGEM besteedde ook aandacht aan de duurzaamheidsmaatregelen een kort filmpje is hier te
zien.
Van alle gemakken voorzien
De duurzaamheid en cultuurhistorische en landschappelijke waarde zijn echter niet het enige
dat de boerderij zo bijzonder maakt. Zo bevat de woning tal van slimme technologieën,
onzichtbaar weggewerkt achter de muren, onder de vloer en in de plafonds. Met deze
slimme technologieën hebben we ook nog eens een ‘smart home’ gecreëerd, of misschien
wel beter een ‘smart’ boerderij.
Zelf hoop ik dat we met de verbouwing van onze boerderij mensen kunnen inspireren om
oude, op het oog onooglijke huizen of, zoals in ons geval een boerderij toch een nieuwe
kans te geven, het is echt de moeite waard.

Terugblik op 2020
door Henk Jan Tannemaat, wethouder
Het is een rare wereld! Zeker als je aantreedt als wethouder op het moment
dat de grootste crisis sinds de tweede wereldoorlog uitbreekt in de wereld,
in Nederland en dus ook in Winterswijk. Wie had kunnen denken tijdens
mijn installatie op de avond van 20 februari dat we het jaar zouden afsluiten
in een lock down. We kenden het woord lock down nog niet eens! En toch is
het ons allemaal overkomen. Er zijn diverse collega wethouders van omliggende gemeenten
die ik zelfs nog nooit de hand heb kunnen schudden. Alles gaat digitaal. En als u mij een
beetje kent weet u dat ik houd van contacten en met elkaar in gesprek gaan. Dat was dus

behelpen aan het begin, maar we worden met zijn allen bedreven in het digitale vergaderen.
We hebben uitstekende fractievergaderingen en we houden elkaar vast in deze tijd. En
ondanks alle ellende die deze pandemie veroorzaakt, zowel op menselijk als op economisch
vlak, zijn er ook inmiddels weer behoorlijk wat lichtpuntjes om ons aan vast te houden. Ik las
vorige week dat Nederland heel goed scoort om straks als eerste land samen met
Scandinavië weer op te veren en de crisis snel achter ons te laten. En zo zijn we ook in
Winterswijk bezig om onze ondernemers en inwoners daar waar nodig en het kan te
ondersteunen. Een tastbaar voorbeeld is de 100% WInterswijk kadobon. Hier geeft de
gemeente, via de taskforce waar ik in zit als
wethouder economie centrum, een bijdrage
om de lokale economie te ondersteunen.
Verder proberen we de lokale lasten voor
horeca, winkeliers en de markt laag te houden
en afgelopen zomer hebben we de horeca
kunnen helpen met het uitgebreide terras op
de markt. En hebt u al kunnen kijken hoe
mooi het Vrijheidspark gaat worden? Een
prachtige nieuwe entree naar ons
winkelcentrum. En wat een mooie plek om
straks weer kermis te vieren. Laten we 2021 met optimisme tegemoet treden! Daar ben ik
althans een groot voorstander van. We hebben nog genoeg af te maken en daar gaan we
voor met elkaar. Ik wens u fijne feestdagen en een fantastisch 2021.

Bericht van het bestuur door Edwin te Winkel, voorzitter
Beste mensen,
Zo aan het einde van het jaar mag ik mij namens het bestuur tot u richten.
Wij kunnen rustig stellen dat we een bijzonder jaar achter de rug hebben.
Voor ons allen grotendeels op allerlei vlakken beheerst door de impact van het
Corona-virus.
Als bestuur, en zeker ook als fractie, hebben wij hierdoor echter niet stil gezeten.
Wij zijn op allerlei andere manieren, voor zover dit binnen de dan geldende regels kon, met
elkaar en met de buitenwereld in contact gebleven.
Langs deze weg bedanken wij onze fractie en wethouder voor al het werk dat zij verzet
hebben in deze rare tijden en ook voor het enorme aanpassingsvermogen en inzet om alles
draaiende te houden. We weten uit de reflecties dat de “charme” van het live-vergaderen
grotendeels teniet worden gedaan door de online vergadermethoden. Daardoor is het
lastiger toch je verhaal over het voetlicht
te brengen. Ook de meningsvorming door
op verschillende plekken je informatie op
te halen zijn veelal te niet gedaan. Daarom
ook, nogmaals, een enorme pluim voor
allen voor hun inzet in deze rare tijd.
Zelf hebben wij ook doorvergaderd en
vergaderingen voor u georganiseerd.
Zo waren wij erg blij met de mooie
opkomst tijdens de laatste ALV.
Wij hopen dat, als dit weer mogelijk is, we
op volgende ALV’s minstens dezelfde aantallen mensen mogen gaan ontvangen en het liefst
nog meer!

Ondertussen zijn wij langzamerhand alweer aan het opstarten met het campagneteam om de
nodige voorbereidingen te treffen voor de verkiezingen in maart 2022.
In september en oktober jl. Vonden de ambitiegesprekken plaat met de wethouder, fractieen bestuursleden. Doel is inzicht te hebben wie, in aanloop naar de verkiezingen, welke
bijdrage wil gaan leveren voor WB. Wat we nu al zien is dat we zeker nog mensen erbij
moeten werven voor zowel bestuur als fractie/steunfractie.
Heeft u interesse om u in te zetten voor WB dan kunt u altijd contact met mij/ons opnemen
om te kijken waar voor u mogelijkheden liggen.
Via deze weg willen wij ook alvast de datum voor de volgende ALV communiceren.
Noteert u alvast in de agenda maandag 18 januari 2021.
Tot slot rest mij u Fijne feestdagen te wensen
Namens het bestuur; Edwin te Winkel
Voorzitter / Penningmeester

Belangrijke datum: maandag 18 januari 2021
Algemene Leden Vergadering
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!

