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Kies voor werkende politiek, kies WB
Winterswijks Belang is dé lokale partij die deelneemt aan de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart aanstaande.

Veel Winterswijkers hebben zich verzameld in WB, jong en oud, links en rechts. Landelijk stemmen we allemaal verschil-

lend. Van VVD tot GroenLinks. Dat maakt onze partij écht anders dan alle andere partijen. Wij steken zelf de handen uit de 

mouwen om dingen voor elkaar te krijgen. 

Voor de aankomende periode zetten wij in op een duurzame, inclusieve samenleving. Een Winterswijk van iedereen, voor 

iedereen, met iedereen. Wij zullen zelf actie ondernemen om onze visie en ambities voor Winterswijk vorm te geven, zoals 

we dat ook in de afgelopen twaalf jaar hebben gedaan. Werkende politiek noemen wij dat! 

Winterswijkers besturen Winterswijk
Wij hebben ook de afgelopen periode naar u geluisterd. Omdat wij naast de politiek ac-

tief zijn op diverse fronten in de Winterswijkse samenleving weten wij wat er leeft en 

wat u beweegt. Ons programma is dan ook een programma van Winterswijkers voor 

Winterswijkers. Bij het opstellen van dat programma hebben wij ons niets aan hoeven 

trekken van landelijke partijen die ons voorschrijven hoe wij met Winterswijk om moe-

ten gaan. Wij zijn Winterswijkers die knokken voor Winterswijk en daarin ons eigen 

plan trekken. Wij vinden het belangrijk dat Winterswijk wordt bestuurd door de Win-

terswijkers zelf, en niet door Den Haag of hun vertegenwoordigers in het lokale bestuur. 

Dat is niet hetzelfde. 

Winterswijks Belang: de enige lokale partij
Gelukkig is Den Haag er ook steeds meer van overtuigd dat gemeenten het dichtst bij hun inwoners en bedrijven staan en 

daarom de eerste bestuurslaag behoren te zijn. Steeds meer taken worden vanuit Den Haag overgedragen aan gemeenten, 

maar daarmee verdwijnt overigens de bemoeizucht zeker niet! 

Niet alleen standpunten, maar ook acties
In ons programma treft u niet alleen standpunten aan die wij graag samen met u willen inbrengen en verdedigen in de 

gemeenteraad, maar treft u ook acties aan die wij de komende periode met steun van zoveel mogelijk Winterswijkers gaan 

realiseren. Denk hierbij aan heel concrete projecten zoals de aanleg van een ijs- en skeelerbaan, het project stadstuinbouw 

waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, biologische groente verbouwen voor het SKB. En Terra Temporalis: een 

uniek concept in de steengroeve om meer mensen kennis te laten maken met het unieke geologische en paleontologische 

erfgoed waarover onze gemeente beschikt. Een project met ook een enorme economische spin-off voor Winterswijk, met 

verwacht 80.000 bezoekers per jaar. 

Een ander project dat echt om visie en een lange adem vraagt is: de armoede Winterswijk uit in 2040. Ambitieus, maar 

haalbaar en een voorwaarde om te voorkomen dat onze samenleving de eenheid die haar kenmerkt kwijtraakt. 

Visie WB op Winterswijk
Eén van de eerste dingen die wij in 2006 hebben gedaan toen wij een plek kregen in het bestuur van Winterswijk, was het 

ontwikkelen van een integrale visie op Winterswijk. En die visie hebben wij nog steeds. Inmiddels hebben wij laten zien dat 

deze visie ook tot iets leidt. De bouw van het GKC, de sportparken, de nieuwe basisscholen. En van recente datum de suc-

cesvolle nieuwbouw op locatie Morgenzon, het Prins Hendrikhuis en de plannen voor de Zonnebrink met 200 eco-parkeer-

plekken en het gezondheidspark. Wij gaan dus niet alleen voor gewin op de korte termijn, maar zeker ook voor resultaten 

op de langere termijn. Dat kan alleen met uw steun. Het neerzetten van een visie voor Winterswijk was voor ons destijds 

één van de eerste prioriteiten. Hiermee is het fundament gelegd voor een duurzame, inclusieve samenleving. Op deze soli-
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de basis gaan we nu verder bouwen. Voor ons is het essentieel dat deze visie verder reikt dan maar één verkiezingsperiode. 

De kern van die visie is onveranderd, de invulling wordt telkens aan de eisen des tijds aangepast.  

Hierbij maken wij geen onderscheid tussen de verschillende groepen Winterswijkers zoals ouderen en/of jongeren. Win-

terswijk is immers van ons allemaal. Zo werken we samen aan een inclusieve samenleving, maar dat lukt alleen als Win-

terswijks Belang deel blijft uitmaken van de coalitie. En dat lukt weer alleen met uw steun. 

Een duurzame, inclusieve samenleving, wat is dat volgens ons?
Kern van onze visie op Winterswijk is een Winterswijk waarin iedereen prettig kan leven, werken en recreëren, maar dat 

is een open deur. Een visie hebben op de toekomst van Winterswijk betekent juist: nadenken over hoe je dat voor elkaar 

gaat krijgen, ondanks ontwikkelingen die negatieve gevolgen kunnen hebben voor de leefbaarheid en dus de toekomst van 

Winterswijk. Een visie hebben betekent ook dat je kijkt hoe je van “bedreigingen” een kans kunt maken voor Winterswijk. 

Zoals de vergrijzing en krimp van Winterswijk, ontwikkelingen die vaak als negatief worden aangemerkt, maar ook omge-

bogen kunnen worden naar sterke punten van Winterswijk. Een Winterswijk waarin het voor jong en oud goed toeven is, 

waar iedereen nog veilig over straat kan, waar ouderen prima hun oude dag kunnen beleven en ook op allerlei manieren 

nog een actieve inbreng hebben in de samenleving. Een actief jongerenbeleid is net zo belangrijk als een actief ouderen-

beleid. Voorbeeld hierbij is de juiste huisvesting voor elke doelgroep. Dat is belangrijk! Een Winterswijk waar (ook in het 

centrum) nog ruimte is voor groen, frisse lucht en tijd voor de medemens. Hoezo Winterswijk krimpgemeente? Ruimte-ge-

meente! Rollator-valley? Zorgzame samenleving! Samen met u gaan wij zorgen voor een nog beter leefbaar Winterswijk. 

Een Winterswijk met toekomst. Die toekomst zullen we zelf moeten blijven definiëren en vormgeven. Werkgelegenheid, 

gezondheid, duurzaamheid, veiligheid, ontplooiingskansen, meedoen en onderlinge zorg en solidariteit behoren daarin 

wat ons betreft centraal te staan. 

Winterswijk bruist en dat moeten we vooral zo houden!
Dat doen we met zaken die andere gemeenten niet hebben, zoals ons prachtige buitengebied, onze textielgeschiedenis, de 

steengroeve, en musea. De unieke combinatie van een in omvang bescheiden gemeente maar met een gezellig, bruisend 

winkelcentrum met een verzorgingsgebied voor maar liefst 165.000 inwoners inclusief de beste warenmarkt van Neder-

land. We zijn ook een toeristische trekker met dik 700.000 overnachtingen, door onze toeristische ondernemers gefacili-

teerd. We hebben goede voorzieningen zoals onze schoolgebouwen en sportaccommodaties, de schouwburg en het SKB, 

bedrijven waar we trots op zijn en met een rijk en actief verenigingsleven. Kortom, Winterswijk bruist en dat moeten we 

vooral zo houden!

Een leefbaar Winterswijk vereist een ondernemende gemeente
Samen met u en vele anderen hebben we in de afgelopen twaalf jaren een ingrij-

pende verandering op gang gebracht in het kijken naar Winterswijk. Dat ging 

soms gepaard met felle discussies, maar feit is dat Winterswijk er steeds meer 

de vruchten van plukt. Zo waren het Steengroevetheater en het BOS-project 

(herstel van de Bleekweide, de Olliemölle en het Strandbad) initiatieven van 

ons die wij met de steun van talloze inwoners en ondernemers gezamenlijk tot 

een groot succes hebben weten te maken waar heel Winterswijk trots op kan zijn. 

Het Volksfeest is inmiddels niet meer weg te denken uit ons centrum, een prach-

tig voorbeeld van samenwerking tussen politiek en maatschappij waarin WB een 

belangrijke rol heeft gespeeld. Zo blijft Winterswijk bruisen en valt het niet terug 

in het afbraakbeleid van voor onze komst in de Winterswijkse politiek. Door dit alles 

Jan Dijk: “WB is en blijft mijn partij. Al 12 jaar. WB is een partij 
waar geluisterd wordt naar jong, maar ook zeker naar oud.”



staat Winterswijk in de regio maar ook daarbuiten inmiddels te boek als een aantrekkelijke gemeente waar veel gebeurt en 

waar het goed toeven is. Van groot belang in dit kader is dat Winterswijk een ondernemende gemeente is die desnoods zelf 

initiatieven neemt en projecten trekt.  

Het kan wat ons betreft niet zijn, dat de gemeente zich verschuilt achter een traditionele rolopvatting of achter haar formele 

takenpakket. Winterswijk moet actief en leefbaar blijven en dat doen we met z’n allen: inwoners, bedrijven en gemeente. We 

trekken daarin samen op, jong en oud, links en rechts, en als het nodig is dat de gemeente actie(s) onderneemt, dan zullen 

wij zorgen, dat dit gebeurt. Zo kijken wij nadrukkelijk ook naar Duitsland. Daarbij gaat het niet alleen om de Duitse bezoekers 

aan ons centrum maar om de nauwe samenwerking op het gebied van werkgelegenheid en scholing. In uw belang en dat van 

Winterswijk!   

Investeren in een hechte(re) samenleving is essentieel
Essentieel voor de toekomst van Winterswijk is ook dat we met elkaar investeren in een hechte(re) samenleving. Een sa-

menleving die bestaat uit inwoners en bedrijven die elkaar helpen, die bereid zijn om naar elkaar te luisteren en samen 

ergens hun schouders onder te zetten maar ook solidair zijn met elkaar.  

 

Dit laatste betekent voor ons dat we ons rijke verenigingsleven en de vele vrijwilligers moeten koesteren en ondersteunen 

en dat deelname aan sport, onderwijs en kunst & cultuur voor alle Winterswijkers toegankelijk moet zijn, ook als men wat 

minder te besteden heeft. Niet alleen omdat deelname aan sport, onderwijs en kunst & cultuur goed is voor de mens, maar 

ook omdat dit bijdraagt aan onderling contact, integratie en dus aan die hechte gemeenschap. Wij vinden het belangrijk 

dat iedereen in de Winterswijkse samenleving mee kan doen en iets kan betekenen voor een ander of voor Winterswijk in 

het algemeen. Ook dat is Winterswijks Belang: niemand valt buiten boord als het aan ons ligt. 

Een leefbaar Winterswijk is een beter Winterswijk
De landelijke politiek drijft steeds meer weg van de burger als gevolg van het steeds maar weer terug komen op “de gewo-

ne man” en “de boze burger”. Volgens ons is dit goedkope retoriek die absoluut geen recht doet aan de samenleving en de 

mensen die zich inzetten voor die samenleving. Onderzoek laat zien dat de meeste mensen helemaal niet zo ontevreden 

zijn, veel minder moeite hebben met nieuwkomers dan vaak wordt geroepen en graag actief willen bijdragen aan een 

leefbare samenleving. Ons rijke verenigingsleven bestaat bij gratie van vrijwilligers, actieve en betrokken burgers dus. In 

plaats van mensen tegen elkaar op te zetten moet de politiek volgens ons het initiatief nemen om mensen te verbinden. 

Wij zien dit de landelijke partijen op dit moment niet doen en daarom doet Winterswijks Belang dit in Winterswijk wel, 

niet voor u, maar met u! 

Emma de Boer: “Ik let niet constant op de politiek. Maar weet wel dat 
WB veel jongeren aanspreekt. Dus daarom stem ik op ze!”

Gea Oonk: “Ik wilde niet langer langs de zijlijn staan! Bij WB voelde ik 
mij direct thuis. Een partij voor alle Winterswijkers. Met visie en een 
hart voor Winterswijk.”



In ons vorige verkiezingsprogramma hebben we uitvoerig en gedetailleerd per programma onze visie neergelegd. We zijn er 

ons terdege van bewust dat in de politiek samenwerken een vereiste is, waardoor we nu in ons programma ruimte willen 

overhouden voor andere opvattingen. Dus bij WB geen dichtgetimmerd program! Omdat we afgelopen jaren goed naar u 

geluisterd hebben, zijn er een aantal speerpunten die volgens ons de aankomende 4 jaar gerealiseerd moeten worden: 

Burgerparticipatie
Het wordt tijd voor een herijking van de betrokkenenparagraaf. Zeg maar betrokkenenparagraaf 2.0. De betrokkenheid van 

de inwoners die wij hiermee wilden bereiken werkt, maar heeft een kwaliteitsslag nodig. Twaalf jaar geleden heeft WB de 

betrokkenenparagraaf geïntroduceerd. Helaas is deze nog steeds niet altijd zo rotsvast verankerd als dat wij dit willen, soms 

vergeet de gemeente dit onderdeel. Of is het aantal gevraagde betrokkenen te klein. Dit mag nooit gebeuren, daar blijft 

WB zich hard voor maken. Ook burgerparticipatie moet en kan beter in Winterswijk. We zijn goed bezig bijv. in de vorm van 

charettes als het om ruimte gaat, maar ook binnen het sociaal domein moet burgerparticipatie steviger worden verankerd.  

Veiligheid
WB heeft meerdere malen opgeroepen tot cameratoezicht op uitvalswegen. Dit stuit echter op bezwaren in relatie tot de 

regelgeving rondom privacy. Helaas is de Achterhoek steeds meer een gewilde plek voor criminele activiteiten, dus ook 

Winterswijk. Wat wel mogelijk is in de strijd tegen ondermijning en criminaliteit is kentekenregistratie. WB zal zich hard 

maken voor invoering hiervan. In navolging van diverse andere gemeenten. 

Ruimtelijke ontwikkeling in de kern
Wij zijn voor een ruimtelijke ontwikkeling die past bij het karakter en de schaal van Winterswijk en die een positieve 

invloed heeft op de aantrekkelijkheid en dus toekomst van Winterswijk. Verschillende stakeholders (zoals ABHCity, de 

marktvereniging, de gemeente, Horeca Winterswijk) werken al jaren uitstekend samen. Dat is de basis voor de succesvolle 

Winterswijkse aanpak. Hiermee onderscheiden we ons van menige andere gemeente. Stilstand is achteruitgang: dus u mag 

van ons verwachten dat we ons hier voor de volle 100% blijven inzetten. Dat we hierbij dankbaar gebruik maken van 100% 

Winterswijk moge duidelijk zijn. Ook een goed voorbeeld van gezamenlijke aanpak!

De ingezette stedelijke herverkaveling heeft al een aantal pijnpunten in het dorp opgelost en WB zal zich sterk maken dit 

succesvolle instrument te blijven inzetten. Inmiddels is gebleken dat marktwerking alleen niet voldoende is om gewenste 

resultaten te bereiken. Indien de noodzaak aanwezig is om zaken vlot te trekken of ongewenste ontwikkelingen tegen te 

gaan, zijn wij bereid regulerend op te treden.  

Overigens wil WB het oude raadhuis behouden. Het is een markant gebouw waar de VVV en 100% WInterswijk prima 

gehuisvest zijn. Ook de trouw- en raadzaal houden we in stand. Een gewenste (elektrische) fietsenstalling en eventueel 

openbaar toilet zou een mooie aanvulling zijn.

Duurzame ontwikkeling centraal
Belangrijk vertrekpunt voor ons is dat wij de wereld die wij bewonen en benutten slechts te leen hebben van ons nage-

slacht. Gepast en vooral verstandig omgaan met deze wereld blijft een noodzaak. We moeten stoppen met alleen maar 

over duurzaamheid te praten, maar we moeten duurzaamheid leven! Bij alles wat we doen in Winterswijk zal duurzaam-

heid een rol moeten spelen. Bewustwording is hierbij voor ons allemaal de eerste stap. Natuurlijk zijn we al begonnen met 

afvalscheiding, het opstellen van een energiemix en het verstrekken van duurzaamheidsleningen dit is echter slechts een 

begin. Wij realiseren ons dat dit alles grote investeringen vraagt van inwoners en bedrijven en zullen ons dan ook hard 

maken voor een substantieel (revolverend) fonds. Zonder deze financiële ruimte is onze doelstelling om energieneutraal 

Vlok van Harten: “Het buitengebied is in goede handen bij WB. 
Met oog voor een goede balans tussen recreatie en agrarische 
activiteiten en natuur”



te zijn in 2030 volstrekt onmogelijk. Zo willen wij nu ook zien dat er bij Gaxel werk wordt gemaakt van een grootschalig 

zonnepark. Dat moet er deze periode komen!

Sport, kunst en cultuur
Wij zijn altijd van mening geweest dat sport, kunst en cultuur van essentieel belang zijn voor een gezonde, hechte samen-

leving. We hebben afgelopen 12 jaar forse investeringen gedaan in de harde kant (bakstenen), nu is het tijd om ook te 

investeren in de gebruikers (mensen). Het is nu zaak dat iedere Winterswijker gebruik maakt van onze geweldige facilitei-

ten. Ongeacht leeftijd, financiële positie of lichamelijke en geestelijke gesteldheid. We betalen deze voorzieningen met zijn 

allen, ze zijn dus ook van ons allen. Dit is één van onze speerpunten de aankomende 4 jaar. 

Concrete projecten die WB daarnaast wil uitvoeren zijn een ijs- skeelerbaan en het realiseren van een bezoekerscentrum 

bij de steengroeve als opmaat naar het museale concept Terra Temporalis. 

Fusie: nee! Samenwerking in de Achterhoek? Graag!
Natuurlijk zijn wij met z’n allen in de eerste plaats Winterswijker. En dat blijven we ook. Opschaling naar een gemeente ‘groot 

Achterhoek’ zien wij absoluut niet zitten. Maar Winterswijk is tegelijkertijd ook geen eiland en kan in haar eentje geen vuist 

maken naar Arnhem, laat staan naar Den Haag. Samenwerking binnen de Achterhoek onder het motto ‘samen staan we 

sterk’ is dan ook een must. De samenwerking in het sociaal domein en de basismobiliteit zijn hiervan mooie voorbeelden. We 

zullen echter op veel meer vlakken moeten gaan samenwerken. WB zal hier zo nodig het voortouw nemen. 

Ons prachtige buitengebied
Dat Winterswijk gezegend is met een uniek buitengebied, een eerste klas toeristische trekker weten we allemaal. We zul-

len bijzonder zuinig moeten zijn op dit erfgoed waarbij we ons steeds moeten realiseren dat ons buitengebied niet alleen 

natuurschoon is, maar ook een bron van inkomen. Zowel de toeristische als de agrarische sector. Economie en ecologie zijn 

onlosmakelijk verbonden met elkaar. Dat schept mogelijkheden, maar ook verplichtingen. 

Winterswijks Belang wil de komende 4 jaar komen met een beeldkwaliteitsplan voor het buitengebied met aandacht voor 

biodiversiteit. Let wel: we willen hiermee het buitengebied absoluut niet op slot zetten. Voor ons staat voorop dat bij de 

ontwikkeling van dit plan er een goed evenwicht zal zijn tussen de eerder genoemde economie en ecologie. Natuur en 

ondernemen kunnen prima samengaan maar vragen wel om integraal afgestemd beleid en goede samenwerking. Dit gaat 

niet vanzelf: iedereen zal zich hiervoor moeten inzetten en oog moeten hebben voor het grote geheel. 

Zo blijft WB voorstander van innovatief, natuurinclusief landbouwbeleid, samen met de universiteit Wageningen. Een pi-

lot-project samen met agrarische ondernemers en grondeigenaren, met steun van de universiteit, is voor ons een enorme 

kans om ons Nationaal Landschap nog waardevoller te maken. 

Sociaal domein
De afgelopen 4 jaar zijn we enorm druk geweest met de 

kanteling binnen het sociaal domein. Veel taken van de 

rijksoverheid zijn overgeheveld naar ons als gemeente. Dit 

alles heeft veel tijd en energie gekost, maar we kunnen te-

rugkijken op een succesvolle decentralisatie. Maar dat is 

volgens WB slechts het begin. 

 

Nu gemeenten, veel meer dan vroeger, zelf aan het roer 

staan ontstaat er meer ruimte om eigen beleid te voeren. 

WB wil van deze ruimte gebruik maken om haar grote am-

Margreet de Pree: “Winterswijk is er afgelopen 12 jaar op vooruit ge-
gaan! WB zet met dit programma de stijgende lijn voort vind ik. Dus 
krijgen ze mijn stem.”



bitie waar te maken: Armoede Winterswijk uit in 2040. De start is gemaakt op 22 januari 2018 waarbij het fundament is 

gelegd in de vorm van een armoede symposium. WB zal zich aankomende 4 jaar nadrukkelijk inzetten om hier echt werk 

van te maken. Natuurlijk is dit ambitieus, maar wij denken dat het kan en vooral dat het moet! 

Daarnaast komt WB met een plan om te besparen op energieverbruik, met name voor inwoners met een laag inkomen, 

waardoor extra financiële ruimte wordt gecreëerd, juist voor die mensen die dat het meest nodig hebben. Op deze manier 

maken wij de unieke verbinding tussen duurzaamheid en armoedebestrijding.

Behoud van het SKB
Een ander belangrijk aandachtspunt is het SKB. De gezondheidszorg is sterk in beweging, wat ook van invloed is op de toe-

komst van het SKB. Wij willen dat ons ziekenhuis blijft en het SKB een zo breed mogelijk pakket aan diensten blijft bieden. 

WB heeft alle begrip voor de noodzaak om de ziekenhuiszorg zo efficiënt mogelijk te organiseren, maar wil voorkomen dat 

er besluiten worden genomen die voorbijgaan aan het belang van een ziekenhuis in de Oost Achterhoek en als belangrijke 

regionale werkgever. 

Werken en ondernemen in Winterswijk
Om voor Winterswijk een gezonde toekomst te waarborgen moeten we ook zuinig zijn op onze industrie en handel. Hier 

wordt een belangrijk deel werkgelegenheid die wij zo nodig hebben gecreëerd en gewaarborgd. We moeten ons realise-

ren dat bedrijven van buiten Winterswijk niet makkelijk zullen verhuizen. Daarvoor hebben we per slot van rekening ook 

de Laarberg. We zullen als het aan ons ligt bestaande bedrijven optimaal moeten faciliteren en tegelijkertijd alle ruimte 

moeten bieden aan start-ups. Dit kan op bestaande bedrijfsterreinen, maar ook heel goed in het buitengebied. Dit komt 

zowel de werkgelegenheid als ook de leefbaarheid ten goede. De basisvoorwaarde hiervoor was o.a. snel internet en dat 

is nu in heel Winterswijk beschikbaar!   

Slotwoord van onze Lijsttrekker:

“Als lijsttrekker ben ik ervan 
overtuigd dat met dit 
verkiezingsprogramma
een aanzet is gegeven voor 
een nieuwe periode met WB
in de coalitie. De afgelopen 
twaalf jaar heeft u kunnen 
zien dat we doen wat we 
beloven en dat mag u ook de 
komende vier jaar van ons 
verwachten!”


