
OBW Bestuursvergadering. 6/5/2015 

 

afw: Geert Freriks 

aanw: Jan Bent, Henk Hoenink, Wim Korsten,  Gea Boessenkool (verslag), Hans 

vd Kooij, Rob van Dam. 

 

1. Opening 

Voorstellen bedrijf Henk Hoenink:  

Henk Hoenink heeft oorspronkelijk een gemengd bedrijf  gehad,  nu nog 

rundvee :100 koeien , 55 ha. 2 Melkrobots maken t mogelijk tot 120-140 

koeien te groeien. Pachtbedrijf met ondergrond in eigendom.  

 

2. Notulen 31 maart: op/aanmerkingen: 5. st ww marketing: Jan is geweest. 

bestuur: voorz; Henk van Duin, Platform waar OBW ook deel van gaat 

uitmaken. Het plan is een bijdrage van elke deelnemende club vragen. 

Hoe dat eruit gaat zien, wordt nog op gestudeerd.  Er is wat strijd intern 

over deze bijdragen. Goede financ verantwoording wordt al geleverd. 

Aandacht voor oa wonen, bedrijven recreeren, gezinnen met kinderen, 

50+.   Zo’n 2-3 keer per jaar komt t platform bijeen. Er is een jaarplan. De 

bijdrage van OBW is nog onduidelijk. De nieuwsbrief van 100% 

Winterswijk kan ieder die dat wil, zich voor aanmelden. (zie link om je op 

te geven). Jaarplan 2015-2016  verstuurt Rob. 

6. Glasvezel: KPN zit achter de obstructie. Hans is overgestapt naar Solcon 

en zeer tevreden en voor de helft van de prijs. Misschien is het een idee 

om massaal van KPN te eisen dat zij de door KPN beweerde snelheid moet 

leveren (30MB/s) .Jan neemt contact op met Gosse Visser om Achterhoek 

breed een brief te sturen.   (we hebben al de 50% die ‘ja’ hebben gezegd 

tegen glasvezel  in het adressenbestand zitten)  . 

Verder OK 

Besluitenlijst: OK 

3. Ingekomen stukken: Bert Roetering heeft mail gestuurd (zie je mailbox). 

zie verder agendapunt 4.  

4. - Neee naobers: In pilot : 1e boerderij cooperatief aankopen met huur en 

participatie voor 3-4 huishoudens.  (Via werkgroep wonen uit de 

Buurtschappenvisie (BHC).   

- Wim heeft overleg gehad met Andre Mentink en Willem te Voortwis 

ivm bundeling van plannen rond toekomst buitengebied.  

Grenskwartieren bestaat al wat langer, Willem trekt dat plan. Hij wil 

6x /jr een bijeenkomst organiseren . Graag wil hij OBW daar ook bij 

hebben. (zie ook punt 5). Elkaar versterken is belangrijk. 

Omgevingsvisie moeten we duidelijk dicht op blijven zitten. Er is nu 

alle aanleiding om de krachten te bundelen. De randvoorwaarden 

zouden in de omgevingsvisie terecht moeten komen. Wim kan daarin 

dan de OBW vertegenwoordigen. 20 mei as is een bijeenkomst waar 

Wim een presentatie gaat geven.  

5. WIC/Project:  

1. zichtbaarheid ondernemers in buitengebied is klein.  

2. toekomst: welke willen we: afnemende dynamiek of bruisende 

toekomst (zie ook Toekomstvisie OBW).  



Wat kunnen we hieraan bijdragen als OBW? 

- zichtbaar maken in andere delen van Nederland (niet alleen wandelen 

en fietsen, maar ook om te wonen en werken) 

- hoe loopt t bekend maken van Winterswijk? initiatieven genomen via 

LTO Noord: iemand die zich bezighoudt met export van ondernemers 

naar rustige gebieden in Nederland 

- gastcolleges Hans bij Hogeschool Holland en Hogeschool Eindhoven 

over vestigingsplaatsen 

- we hebben veel te vermarkten (melk, slow food, expertise op 

specifieke terreinen, ‘makkelijk’ bestemmingsplan, welkom als 

ondernemer en een support bieden voor nieuw komende 

ondernemers) . Meeste groeikansen in krimpgebied liggen bij kleine 

ondernemers.  :  

- wellicht is de toekomst een thema voor een nieuwe 

ledenbijeenkomst? wonen en/of combinatie van wonen en werken  bij 

een minder draagkrachtige ondernemer en inwoner , verpachting van 

boerderijen: we gaan ermee verder. 

6. Vertegenwoordigingen: 

a. WCL: geen vergadering geweest 

b. VREWIN: oldtimer race is binnenkort, VREWIN stuurt in het vervolg 

een verslagje 

c. omgevingsvisie: zie agendapunt 5 

d. glasvezel: zie agendapunt 3 

7. Bestuursvergaderingen: 4 x per jaar, 1x per kwartaal. Verder uit te diepen 

onderwerpen eerst in DB bespreken en op papier zetten voor bespreking in 

AB. Groot aantal bespreekpunten beperken evenals de duur van de 

bestuursvergaderingen. Voorbereiding in DB belangrijk.  Planning is soms te 

kort dag: ligt niet bij Rob, maar soms wel extern. : dit graag uitdragen ook in 

externe vergaderingen en hen vragen om langere termijn planning.  

Wat langere tijd nemen voor wat dieper gravende onderwerpen, een 

inhoudelijke bestuursbijeenkomst apart (etentje, ontspannen setting) of met 

een extern persoon erbij. Een extra bijeenkomst plannen in de winter in 

2016. 

 

8. Website: uitnodigingen staan op de website.  

9. Ledenbijeenkomst 18 juni : Aankondiging vast op de website. Graag ook een 

inhoudelijke toelichting op het werk van Aarde-Werk de Stegge.  

10. wvttk:  

a. Buurtbelangenvereniging: samenhang tussen mensen en   

voorzieningen te stimuleren. Vrijwilligers zijn belangrijk.  

b. Philips 50 jr in Winterswijk. 10 juni bedrijfsbezichtiging voor leden 

OWIN en leden OBW. 

11. Rondvraag: geen 

12. Volgende vergadering 21 september bij Rob van Dam.  

 


