
De toekomst van het buitengebied, vervolg, 24 juni  
 
Op 15 april jl. heeft een groepje leden en geïnteresseerden op informele manier een avond met elkaar 
gesproken over de toekomst van het buitengebied. Hoe kijken we daar naar en wat zouden we zelf 
willen en kunnen bijdragen? 
 
Wim Korsten en Gea Boessenkool hebben deze avond georganiseerd en hebben ter voorbereiding 
gezorgd voor twee stukken : “De toekomstvisie van de OBW” en “De verborgen mogelijkheden van het 
buitengebied”.  
 
In de kern geven beide stukken een positief beeld van de toekomst waar met respect voor de 
kernwaarden van het gebied meer dynamiek en vitaliteit ontstaan is door extra nieuwe bewoners en 
ondernemers aan te trekken. Voor meer info: lees …… 
 
Dat was een inspirerende avond, die niet eenvoudig in een concreet verslag samen te vatten is. 
 
In algemene zin bleek dat de aanwezigen deze visie erg deelden, al waren er terecht punten van 
aandacht. Omdat nieuwe bewoners en ondernemers aangetrokken moeten wordend oor een actieve 
marketinginspanning is er de waarschuwing dat mensen niet “gelokt” moeten worden door een te 
romantisch beeld van het leven hier. Ja, er zijn grotere afstanden, ja, kinderen moeten een eind 
fietsen naar het dorp, ja, het is ook wel eens najaar en winter. Ja, er is ook een oudere cultuur waar je 
een beetje je best voor moet doen om je plek in te vinden. 
 
Toch zag men overwegend kansen. Een belangrijk punt is dat de Gemeente Winterswijk juist nu bezig 
met het proces van het opstellen van een nieuwe omgevingsvisie, wat de basis gaat vormen voor een 
nieuw bestemmingsplan. Dus een prachtige kans om er voor te zorgen dat “onze” visie daar op een 
juiste manier in terugkomt en toekomstige kansen schept, in plaats van beperkingen. Ook de krimp 
(het krimp-beleid) is aan de orde geweest. Een punt van zorg is dat maatregelen tegen krimp juist 
toekomstige ontwikkelingen en mogelijkheden in de weg staan. Ondanks alle goede bedoelingen…. 
 
Vervolg. 
Er is inmiddels al een en ander gepasseerd. 
Binnen het bestuur van de OBW is een plan opgezet dat naadloos aansluit bij de inhoud van deze 
avond: “De dynamische aantrekkingskracht van het buitengebied!”. Dat plan heeft binnen het bestuur 
draagvlak en wordt verder ontwikkeld, er is veel ruimte voor mensen om zich nog bij aan te sluiten of 
in mee te denken. (zie de website….) 
Op 20 mei is er een bijeenkomst geweest in Ratum voor alle buurtschappen, LTO, OBW en de 
gemeente. Diverse plannen zijn gepresenteerd, ook het plan van de OBW. Een en ander is goed 
ontvangen, maar vooral is interessant dat de plannen voor de omgevingsvisie vanuit de Gemeente 
veel ruimte geven (zelfs de wens is) om juist met de buurtschappen en de organisaties, zoals OBW, 
de nieuwe omgevingsvisie vorm te geven. Het is dus inderdaad het moment om daar effectief op aan 
te sluiten. 
 
Informeel vervolg: 
Gea en Wim organiseren op 24 juni weer een avond, met als onderwerpen: 

• Bijpraten en informeren 

• Als we ondernemers willen aantrekken: welk type ondernemer/ bedrijf zien we graag dat zich 
hier vestigt? Op welke leeftijdscategorie mikken we? Waarom juist deze? Wat hebben wij ze 
te bieden? Waarom zouden ze zich hier vestigen? 

• Wat kunnen wij als (leden van) OBW bijdragen aan een gastvrije ontvangst van nieuw 
inkomende ondernemers in het buitengebied? 
Hiermee willen we veel concreter maken wat voor soort toekomst we wenselijk vinden en een 
eerste leidraad voor zaken als: praktische aandachtspunten voor vestigingsbeleid, locaties, 
marketing. 
 

Bijgaande stukken: 

• Impressieverslag van 15 april 

• Toekomstvisie OBW 

• Plan: De dynamische aantrekkingskracht van het buitengebied! 

• Stand van zaken omgevingsvisie 


