Jaarvergadering 2015

AGENDA Jaarvergadering 2015 Woolds Belang
Datum : Maandag 16 februari 2015
Tijdstip: 20.00u
Plaats: Verenigingsgebouw Juliana
1) Opening – voorzitter
2) Jaarverslag 2014 en vooruitblik 2015 – secretaris en voorzitter
3) Financieel verslag – penningmeester
4) Mededelingen :
Stand van zaken werkgroep Zorg – Marjanne Lensink
Stand van zaken werkgroep Verkeer en Veiligheid – Wim de Roos
Stand van zaken werkgroep Scholen – Gienne te Gronde
5) Rondvraag
6) Pauze
7) Gastspreker Gosse Visser geeft uitleg over de huidige stand van zaken met betrekking tot
aanleg van glasvezel in het buitengebied.

Verslag van de openbare jaarvergadering van Stichting Woolds Belang

1 Opening
Voorzitter Raymond Meekes opent om 20u de vergadering en heet de 29 deelnemers en het bestuur
van harte welkom. Hij leidt de vergadering in en legt uit dat de functie en taken van het Woolds
Belang verschuiven van Wooldse kwesties naar zaken die het gehele buitengebied betreffen.
Onderwerpen worden projectmatig aangepakt en deze werkwijze vraagt ook een andere instelling en
vaardigheden. De overheid verwacht meer en meer dat werkzaamheden op vrijwillige basis worden
overgenomen / gedaan. Het is belangrijk om hierin de balans te bewaken tussen dat wat de overheid
verlangt en hetgeen in de praktijk realistisch is maar een ding staat als een paal boven water: als we
de leefbaarheid in stand willen houden en verbeteren, dan zullen we hier zelf het initiatief en de
invulling aan moeten geven.

2) Jaarverslag 2014 en vooruitblik 2015
Het jaarverslag wordt voorgelezen door secretaris Gienne te Gronde en aangevuld door de voorzitter
en bestuursleden.
Jaarverslag Woolds Belang 2014
Het Woolds Belang heeft in 2014 drie keer vergaderd. Zoals een aantal jaren geleden is ingezet vindt
er een verschuiving plaats van louter Wooldse aangelegenheden naar zaken die alle buurtschappen
betreffen. De uitdagingen die wij hebben gaan niet alleen het Woold aan maar het gehele

buitengebied en zelfs de regio. De buurtbelangenverenigingen in alle buurtschappen hebben zich
dan ook verenigd in de BSV (Buurt Schappen Visie). Het voordeel hiervan is dat dingen gezamenlijk
kunnen worden opgepakt en we als buurtschappen een serieuze gesprekspartner zijn geworden voor
de gemeente en provincie. Het vraagt ook een andere instelling van alle bestuursleden. Wil je
subsidie krijgen (en zonder financiële bijdrages stranden grote veranderingen) dan zul je dingen
projectmatig moeten aanpakken. Een aantal van de bestuursleden heeft zitting genomen in
werkgroepen, Raymond Meekes is voorzitter van het bestuur van de BSV en Jan Roerdink neemt hier
aandeel in als afgevaardigde van WCL (Waardevol Cultuurlandschap Winterswijk) . De BSV zal in 2015
ondergebracht worden in de vorm van een stichting. Alleen een vanuit een rechtsvorm kun je
subsidies aan vragen, een bankrekeningnummer openen en ook is bijvoorbeeld de aansprakelijkheid
van de bestuursleden geregeld.
De zaken die we opgepakt hebben en gaan oppakken zijn trajecten van een langere adem maar die
uiteindelijk een verschil kunnen maken. Ze hebben allen tot doel om de leefbaarheid in het
buitengebied te behouden en toekomstbestendig te maken.
Niettemin stonden er in 2014 ook louter Wooldse aangelegenheden op het progamma. De
schoonmaakacties is door ons gecoördineerd en hierdoor hebben weer een aantal Wooldse
Verenigingen de kas kunnen spekken. Aan de ouderraad van school Woold is toegezegd dat zij
vanaf 2016 mee kunnen doen met de opruimactie om een deel van het verlies te kunnen
compenseren vanwege de gemiste oud papier opbrengsten. Eerder is niet mogelijk omdat er al
toezeggingen waren gedaan aan een aantal verenigingen. Er is door Arco Wingelaar en Paul Beijers
gewerkt aan een nieuwe site en Facebookpagina. Jan Stronks heeft het beheer over Oud Woold op
zich genomen.
In maart 2013 is vanuit de BSV de nota Krimp biedt kansen opgeleverd. Deze nota geeft weer waar
we als Winterswijks buitengebied in een krimpende regio tegen aanlopen. Onderwerpen binnen
deze nota zijn de landbouw, wonen in krimpgebieden, werken over de grens, behoud scholen
buitengebied, bereikbaarheid, zorg en welzijn, project Grenskwartieren. Deze nota heeft er tot
geresulteerd dat een aantal Tweede Kamerleden in het voorjaar van 2014 een bezoek heeft gebracht
aan het Winterswijks buitengebied.
De heer van Ginkel merkt op dat het belangrijk is dat we bij alle projecten die we aangaan ook
moeten kijken of er een grensoverschrijdend belang is. Als dat het geval is dan moet dit
meegenomen worden.
In de vergadering worden een aantal voorbeelden genoemd waarin er constructief is samengewerkt
met onze Duitse buren. Zo is nu het Duitse vervolgtraject op de Vredenseweg ook 60 km zone
geworden. Ook wordt in Duitsland het werbensysteem vervangen voor het
fietsknooppuntensysteem.
Ook zijn er voorbeelden waarbij er nog veel beter samengewerkt kan/ moet worden. De heer Broese
geeft aan dat je zonder veterinaire verklaring niet met je paard de Duitse grens over mag. Andersom
is dit geen probleem.
Bereikbaarheid 112. In 2014 is wederom pijnlijk duidelijk geworden wat de consequenties kunnen
zijn van een slecht mobiel netwerk. Jaren hebben we bot gevangen bij provider KPN die niet in
onrendabele gebieden wil investeren. Afgelopen jaar is in ieder geval bereik dat er landelijke media

volop aandacht heeft besteed aan deze problematiek. Het afwezige netwerk is onderwerp van
gesprek geworden in de Tweede Kamer en in 2015 zal de verantwoordelijke minister zich moeten
verantwoorden. Raymond Meekes was onderdeel van de groep Achterhoekers en Twentenaren die
in het najaar van 2014 een bezoek hebben gebracht aan het 2e Kamerdebat over de bereikbaarheid
van hulpdiensten. Hij doet verslag van dit bezoek.
Inmiddels heeft KPN in Ratum de sterkte van de zendmasten als iets aangepast en heeft men
toegezegd om de masten (ivm afspraken met Duitse Telecombedrijven) niet meer op halve kracht te
laten zenden.

Aanleg glasvezel
In 2014 is de Coöperatie Breedband Buitengebied Winterswijk samen met vele vrijwilligers
voortvarend te werk gegaan. Het resultaat is een intentieverklaring om glasvezel af te nemen via de
CBBW van gemiddeld 50% van de bewoners van het buitengebied. Door een initiatief van de
provincie om in het gehele buitengebied van de provincie breedband aan te leggen heeft de CBBW
een pas op de plaats gemaakt. Het provinciale voorstel biedt een fors financieel voordeel.
Woolds Belang heeft in 2014 en in 2015 geen bestuurswisselingen.
2015
Invulling omgevingsvisie Buitengebied
Het gemeentelijk beleid voor het buitengebied (Bestemmingsplan) is geschreven tot en met 2015. Op
uitnodiging van de gemeente is er in 2014 gestart met het tot stand komen van een nieuwe
omgevingsvisie. Ook deze omgevingsvisie zal voor 10 jaar van toepassing zijn. De
buurtbelangenverenigingen zijn uitgenodigd om mee te denken over het nieuwe bestemmingsplan.
Ook andere relevante partijen die leven, wonen en werken in het buitengebied zitten aan tafel. Je
kunt hierbij denken aan Natuurmonumenten en Ondernemers Buitengebied. Dit traject zal tot en
met 2016 lopen. Het op te leveren document is een advies aan de gemeente.
Vrijkomende Agrarische bebouwing
Om de leefbaarheid in tact te houden is het zaak dat we een goede oplossing zoeken voor (grote)
vrijkomende agrarische bebouwingen. Vanuit de BSV is de werkgroep wonen samen met andere
vrijwilligers nu aan het werk met o.a. vormgeving van een coöperatie, de financiën en
locatiebepalingen en communicatie en coördinatie. Zowel de werkgroep Wonen (BSV) als de VKK
Gelderland en de gemeente Winterswijk blijft dit project in de kantlijn begeleiden. In Kotten is
mogelijk een eerste groep kandidaten. Doel is om in 2015 als pilot één boerderij te kopen en te
verbouwen naar meerdere wooneenheden (via CPO-H). Collectief Particulier Opdrachtgeverschap.
Wim de Roos is op een informatieavond aanwezig geweest en is teleurgesteld in het resultaat. Hij
had samen met de aanwezige jongeren verwacht dat er wat concretere voorstellen zouden komen.
Gosse Visser voegt toe dat de politiek de jongeren ook graag uitdaagt om zelf met voorstellen te
komen. Er volgt een discussie over het contingent voor het gehele buitengebied (dit jaar 30). De heer
van Ginkel geeft aan dat dit geen gemeentelijke norm is maar dat het contingent provinciaal is
vastgesteld. De pilot in Kotten waarbij een aantal jongeren een boerderij willen verbouwen tot
meerdere wooneenheden zou niet verrekend moeten worden met het jaarlijkse contingent.

Winterswijkse aanpak
Nieuw initiatief van de WCL om alle partijen die zich bezig houden met Winterswijk aan elkaar te
verbinden. Welke functies en voorzieningen hebben we in de toekomst extra nodig en wat moeten
we doen om huidige Functies en voorzieningen te behouden. Doel is om samenhang te creëren en te
voorkomen dat verschillende mensen/ partijen met de zelfde dingen bezig gaan.
Achterhoek 2020
In 2009 ontstond een samenwerking tussen Achterhoekse ondernemers, overheden en
maatschappelijke organisaties , met als doel de economische recessie het hoofd te bieden
(‘Aanvalsplan Achterhoek’). Ook de Achterhoek ziet zich geconfronteerd met grote uitdagingen door
bevolkingsafname, minder jongeren (ontgroening) en meer ouderen (vergrijzing). Het ministerie
van BZK heeft de Achterhoek aangewezen als anticipeerregio. I n de jaren daarna breidde deze
samenwerking zich uit. In 2011 kwam een nieuwe opgave in beeld om samen de schouders onder te
zetten: krimp. Om deze opgave gecoördineerd op te pakken, stelden de samenwerkende partners de
Achterhoek Agenda 2020 op. Werken, wonen en bereikbaarheid zijn de leidende thema’s voor een
sterke en mooie Achterhoek, nu en in de toekomst. Ondernemers, maatschappelijke organisaties en
overheden bundelen hiervoor samen met inwoners hun krachten.
Belangrijk is dat we er met elkaar voor waken dat zo veel mooie, enthousiaste en goede initiatieven
stranden in bureaucratie. Die balans moeten wij als bestuursleden en buurtbelangenverenigingen
bewaken.
Raymond Meekes vult aan dat het huidige bestuur van de Achterhoek 2020 inmiddels alleen nog
maar uit ondernemers bestaat. Een van de resultaten die men bereikt heeft is de aanleg van de N18
en het gegeven dat het dubbelspoor tussen Arnhem en Winterswijk wordt gerealiseerd.
3 Financieel Jaarverslag
Penningmeester Jan Soede legt uit dat er nu ca. € 1400,- in kas is. Jaarlijks ontvangen wij van de
gemeente een bedrag per inwoner. Deze subsidie bedraagt ca. € 1500,- op jaarbasis. Een groot deel
hiervan, te weten € 750,- wordt betaald om de Kiek In te kunnen uitbrengen. Ook betalen wij, net als
andere buurtschappen, een bedrag per inwoner aan de BSV zodat hun vergaderkosten gedekt zijn.
De kascontrole is goedgekeurd door Bert Kruisselbrink en voor de volgende twee jaar zal de
kascontrole door Bert Huiskamp worden gedaan. Het Woolds Belang bedankt Bert Kruisselbrink voor
zijn medewerking aan dekascontrole.
4. Mededelingen vanuit de Werkgroepen
Een aantal bestuursleden van het Woolds Belang nemen deel in een van de werkgroepen die uit de
buurstschappenvisie en de nota Krimp zijn voortgekomen.
Werkgroep zorg:
Marjanne Lensink legt uit hoe deze werkgroep in 2013 tot stand is gekomen. De zorg is aan enorme
veranderingen onderhevig en zal voor een groot deel anders georganiseerd worden. De werkgroep
heeft zich hierin verdiept door projecten te bezoeken die hier al een eigen invulling aan geven. De
organisatie van zorg wordt overgeheveld naar de gemeente en aangezien er nog te veel
onduidelijkheden zijn over de invulling hiervan heeft de werkgroep besloten om zich vooralsnog te
richten op het organiseren van dingen voor ouderen en waarbij ook de jeugd onderdeel van de

activiteit uit maakt. Een van de activiteiten die in georganiseerd is een middag waarbij kinderen uit
groep 8 van School Woold pannekoeken hebben gebakken samen met ouderen uit het Woold. De
ouderen hebben inmiddels een tegenbezoek gebracht en uitleg gekregen over de huidige wijze van
lesgeven. Eenvoudige activiteiten met als achterliggende gedachten om jongeren en ouderen met
elkaar te verbinden. Beide activiteiten zijn door alle betrokkenen ontzettend gewaardeerd. In
Meddo wordt er nu iedere maand een dialectavond georganiseerd en zo is men in diverse
buurtschappen bezig om verschillende groepen met elkaar te verbinden. Voor april staat er een
informatieve middag op de planning waarin een medewerker van de Post en de wethouder Ilse Saris
uitleg komen geven over de veranderingen in de zorg.
Werkgroep Verkeer en Veiligheid:
Wim de Roos zit sinds 1,5 jaar namens het Woolds Belang in de werkgroep van Verkeer en Veiligheid.
Vanuit de werkgroep is er contact gezocht met de Rova om te kijken of de Rova de nieuwe containers
van reflectors kan voorzien. Dit komt de verkeersveiligheid alleen maar ten goede maar de wijze
waarop dit door de Rova is opgepakt is bijzonder teleurstellend. Hij geeft aan dat er 1 x per jaar een
overleg is met de gemeente waarin er gesproken wordt over de stand van onderhoud van de wegen
in het buitengebied. Hij attenteert de vergadering op de App Buiten Beter waarmee je met je
mobiele telefoon een foto kunt maken van bijv. een verwaarloosde wegkant en die foto stuur je met
die app direct naar de Rova.
Wim zal namens de werkgroep in contact treden met de gemeente om te bespreken wat de
gemeente aan de kapot gereden wegbermen gaat doen die zij ontstaan door de omrijroutes van
Kottenseweg. Ook wordt aangegeven dat de berm langs de Veenweg er bar slecht bij ligt.
De werkgroep roept buurtschapsbewoners op om dingen aan te geven. Samen staan we sterk.
Er wordt gesproken over de buurtpreventie App waarbij onraad middels een whatsapp groep snel
onder de Winterswijkse deelnemers wordt verspreid. In het Woold is er ook een dergelijke whatsapp
groep. In de volgende Kiek In zal het Woolds Belang melden hoe men zich het beste hiervoor kan
aanmelden. Men moet wel over een smartphone beschikken.
Bij onraad belt men 112 en anders 0900- 8844
Werkgroep Krimp / Scholen buitengebied
Vanuit het Woolds Belang zit Gienne te Gronde in deze werkgroep. In 2013 werd door de overheid
aangekondigd dat de zgn. kleine scholen toeslag in 2014 zou komen te vervallen. Dit zou voor de
Stichting Openbaar Onderwijs Winterswijk een forse financiële aderlating betekenen voor de
scholen in Miste, het Woold en Kotten. Medio 2014 is besloten dat de klein scholen toeslag niet zou
komen te vervallen maar dat het bedrag dat hiervoor beschikbaar is, zal worden bevroren. Dit is
geen reden om gerustgesteld achter over te leunen aangezien het bedrag dat beschikbaar is door het
toenemende aantal kleine scholen gedeeld moet worden. Vanuit de werkgroep zouden we graag
zien dat de Sopow zich ook inzet voor het voortbestaan van de buurtschapsscholen.

5 Rondvraag
• Thijs van Ginkel geeft aan dat hij de agenda van deze jaarvergadering graag op de website
had willen zien. We beloven beterschap voor een volgende keer. De notulen van deze
vergadering zullen op de website geplaatst worden
• Bert Huiskamp meldt dat hij het opvallend vind dat er zoveel mensen geen gebruik maken
van het fietspad langs de Wooldse Weg. Vanuit de vergadering wordt gemeld dat er te veel
paarden op het pad zijn, het pad wordt weggespoeld en overwoekerd.
• Vanuit de aanwezigen wordt toegevoegd dat Vanuit Winterswijk staat er geen duidelijke
aanduiding dat er een fietspad is waardoor er vanuit Winterswijk richting het Woold alsnog
vooral van de weg gebruikt wordt gemaakt. Ook is niet overal duidelijk dat het pad niet
geschikt is voor ruiters. De belijning van een 60 km weg kan ook voor verwarring zorgen.
• Woolds Belang neemt hierover contact op met de gemeente (Wim de Roos vanuit Verkeer
en Veiligheid).
• Chris de Jong vraagt naar de status van de papiercontainers. Men is van mening dat het erg
jammer zou zijn als we niet zelf het papier meer zouden kunnen inzamelen. De gesprekken
tussen de verenigingen en de gemeentes zijn nog niet afgerond.
• Gerrit Oonk heeft een virusscanner die aangeeft dat de site woold.info niet veilig is.

7 Glasvezel
Naar onze mening betreft dit een van de belangrijkste dingen die in het buitengebied spelen. De
aanleg van glasvezel is essentieel om de leefbaarheid een positieve impuls te geven en ons gebied
toekomstbestendig te maken voor toekomstige generaties.
Gosse Visser is als bestuurslid van de Coöperatie Breedband Buiten Gebied (CBBW) gevraagd om
ons bij te praten over de status van de aanleg van glasvezel. Gosse legt uit dat omdat geen enkele
commerciële partij of de overheid wil investeren in de aanleg van glasvezel er maar één mogelijkheid
is en dat is het zelf doen. In mei 2013 de CBBW opgericht. Zij is voortvarend te werk gegaan en dit
heeft geresulteerd in een dusdanig aantal intentieverklaringen dat met de aanleg van glasvezel kan
worden begonnen. In de loop van het project zag de Provincie dat er vraag was naar glasvezel en
heeft zij besloten om ruim € 34 miljoen beschikbaar te stellen voor de Achterhoek. Dit gaat op dit
moment 24.000 huishoudens aan. Deze nieuwe financieringsmogelijkheid resulteert erin dat de
aanleg anders gefinancierd gaat worden en de aansluitkosten fors omlaag gaan. De nieuwe
financiering is als volgt opgebouwd : 50% middels een gemeentelijke garantie en 50% via de
Provincie. De terugbetaal termijn is 25 jaar. Het is een ambitieus en complex project maar als er geen
breedband komt dan horen we bij de 5% in Nederland die geen breedband heeft en het ook niet
meer krijgt met alle consequenties van dien.
Puntsgewijs:
* De provincie en gemeente richten samen een breedband bedrijf op. Dit betreft een
samenwerkingsverband van de provincie en 8 gemeentes.
* Dit betreft een open netwerk en er zal met een aantal commerciële partijen een overeenkomst
worden aangegaan.
* Deze nieuwe bedrijfsvorm betekent dat huishoudens geen lid worden maar klant.
* De huidige intentie verklaringen die bij de CBBW zijn verkregen worden niet overgedragen aan de

gemeente.
* De gemeente zal vanaf eind april contact zoeken met de bewoners van het buitengebied om 50%
geïnteresseerden te werven.
* je tekent nu niet meer voor 15 jaar.
* de aansluitkosten bedragen € 500,-.
* de abonnementskosten zijn nog niet bekend maar zullen in lijn liggen met hetgeen men nu kwijt is
voor internet, telefoon en TV.
* de internet snelheid gaat naar 100 MB voor down – en uploaden en kan in de toekomst worden
verhoogd.
* Feit is dat in 2020 er minimaal 160 MB nodig is om aan onze toekomstige leefstijl te voldoen. De
behoefte aan internet wordt alleen maar groter ivm de zorg op afstand, internet TV en de
veranderende leswijzes. Het aan te leggen Achterhoekse netwerk is geschikt om in de toekomst nog
sneller internet te kunnen faciliteren. Met andere woorden : het is in staat aan de eisen van 2020 te
voldoen.
* Winterswijk is de enige gemeente die de vraagbundeling al inzichtelijk heeft. De andere 7
Achterhoekse gemeentes moeten hier nog mee beginnen maar Winterswijk is niet afhankelijk van de
buurtgemeentes. Als wij een deelname hebben van 50% dan wordt het aangelegd.
* Als we in Winterswijk op 50% komen dan kan in het gunstigste geval de aanbesteding eind 2015
gedaan worden.
* Vanwege de staatssteun is Europese aanbesteding een vereiste. De CBBW zal het nieuwe bedrijf
adviseren om zoveel mogelijk met lokale aannemers te gaan werken.
* Later aansluiten kost fors meer. De hoogte van dit bedrag is nog niet bekend.
* De aanlegkosten van € 500,- dekken de aanleg tot aan de meterkast.

Raymond Meekes dankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en sluit de vergadering af.

