
OBW bestuursvergadering 21 september 2015, bij Rob van Dam, notulen 
 
Aanwezig: 
Jan Bent 
Wim Korsten 
Geert Freriks 
Hans van der Kooij 
Bert Roeterdink 
Rob van Dam 
Henk Hoenink (later, was gemeld) 
 
Afwezig: 
Gea Boessenkool (was gemeld) 
 
Notulen: Wim Korsten 
 
Agenda 
1 Opening. 

 
2 Bespreking notulen en actielijst van 6 mei 2015. 
Er zijn geen opmerkingen en de notulen en actielijst zijn daarmee goedgekeurd. 
 
3 Ingekomen stukken. 

• Een uitnodiging van WIC voor een bijeenkomst in Groenlo, thema: De verborgen kracht van 
kampioenen, met Gert-Jan Hospers als spreker,  is doorgestuurd aan de leden.  

• Rob kijkt nog even na of de informatie over Marktdag aanbesteden is doorgestuurd. 
 

4 Bespreking verslag glasvezel. Zie bijlage. 

• Er is een bijeenkomst geweest met de werkgroep SBBW, met een vertegenwoordiger van de 
provincie en de gemeente Wintersdwijk. De informatie over de voortgang van het 
provincieproject baarde de aanwezigen veel zorgen. De stemming was dat parallel aan het 
provincieplan de eigen variant weer onderzocjht moest worden. De enorme vertraging (op zijn 
vroegst aanleg in 2017, maar ook dat niet zeker) werd negatief beoordeeld, maar vooral dat 
dan waarschijnlijk maar een deel van de mensen glasvezel zou krijgen (en dus een 
tweedeling) stuitte op veel weerstand. 

• Jan kon vertellen dat er inmiddels gesprekken op de rol staan met de gedeputeerde van Dijk 
en met het CIF. De laatste is een niet-overheidsgebonden partij die namens pensioenfondsen 
investeert. Als daarmee de financiering rond zou kunnen komen kan een en ander versneld 
en is er geen sprake meer van tweedeling. 
 

5 Bespreking Omgevingsvisie, zie bijlage en Coöperatie De Toekomst. 
Op 21 augustus hebben Wim en Jan met Roel Poppink van de gemeente gesproken over de nieuwe 
omgevingsvisie buitengebied. Roel vast verrast dat de OBW al een toekomst visie over dit onderwerp 
had. Aan het begin is de toekomstvisie besproken, en in het tweede gedeelte van het gesprek werden 
door Roel veel detailvragen gesteld. Wim merkte op dat het stellen van detailvragen eigenlijk niet past 
bij het opstellen van een visie. 
 
Coöperatie de Toekomst: 
Wim heeft samen met André Menting en Willen te Voortwis een opzet gemaakt voor een organisatie 
die als taak heeft het realiseren van doelen die in de nieuwe omgevingsvisie worden geformuleerd. De 
bedoeling is om vanuit die Coöperatie de groetere projecten professioneel te trekken. Dit geldt dan 
voor OBW voor het  project om nieuwe ondernemers aan te trekken om te wonen en werken in het 
gebied. 
 
De huidige omgevingsvisie vraagt veel van vrijwilligers, en zorgt voor veel uitdagingen. De visie is 
goed omschreven, er zijn goede ideeën en plannen maar die zullen mogelijk niet tot stand komen als 
er alleen op vrijwilligers wordt gerekend. Juist dan kan de coöperatie een nuttige rol vervullen. 
 
Wim heeft verder nog de volgende punten over dit onderwerp: 
* De thema's van de omgevingsvisie zijn te groot voor uitvoering door vrijwilligers. 



* Er zijn veel gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van de gemeente 
* Het doel is een eenvoudige organisatie met een aanpak mentaliteit 
* belangrijk is een dat de coöperatie een samenwerkingsverband is tussen OBW en de stichting 
buurbelangenverenigingen (BSV). 
* van de gemeente krijgt Wim twee signalen. Aan de ene kant ondersteuning met het besef dat niet 
alles door vrijwilligers gedaan kan worden. aan de andere kant ook koud water vrees: "er komt weer 
een club bij" 
* uitgangspunt is een gezonde samenwerking met de gemeente 
* de gemeente niet inzetten als geldschieter, maar als partner in het vinden van middelen 
 
Voor agenda lid Bert Roeterdink is het plan van Wim nieuw, en hij reageert op dit plan op persoonlijke 
titel (geen officieel gemeente standpunt): 
* het plan van Wim is nieuw voor Bert 
* het is nu de normale gang van zaken dat er een omgevingsvisie wordt opgesteld, en dat dit proces 
na verloop van tijd weer wordt herhaald 
* de gemeente zoekt participatie in de partijen die er al zijn. 
* bij het opstellen van een visie doe je beroep op de gemeenschap. Bij inspraak hoort inspanning 
* het is moeilijk om met vrijwilligers resultaten te halen 
* de coöperatie is een nieuwe entiteit. Hoe positioneer je zoiets? 
* meer bedrijvigheid zal een spanningsveld opleveren met het huidige beleid 
* ga niet voorbij aan de, democratisch gekozen, gemeenteraad 
 
Jan: je kan van vrijwilligers niet vragen zoveel tijd te steken in de omgevingsvisie, en zorg ervoor dat 
het plan door alle buurtschappen gedragen wordt. 
Wim: volgens Saxion komt er mbt omgevingsvisies nieuwe wetgeving aan met meer ruimte om te 
experimenteren. Saxion kan hier wellicht ondersteunen. 
Ondanks dat er  nog vragen liggen die uitgewerkt moeten worden heeft het plan de steun en het 
vertrouwen van de OBW. Het verzoek aan Wim is om hier mee door te gaan en ons op de hoogte te 
houden. 
 
6 Verslag portefeuillehouders (contactpersonen) WCL, VREWIN, CBBW, Gemeente 
Winterswijk. 

• WCL Gea afwezig, dus geen verslag 

• Binnen de Vrewin is discussie over de betrokkenheid van met name een aantal Nederlandse 
partijen. Er wordt gewerkt aan een helderder en actiever commitment  

o Ook is er een sterkere link met Winterswijk Marketing gelegd. 
o Henk ten Dolle (Talentenpark) raakt intensiever betrokken wat positief wordt 

gewaardeerd. 
o Patrick ter Braak heeft het erg druk en is niet zeker of hij zijn inzet voor Vrewin kan 

blijven waarmaken. We vinden dat jammer omdat hij eenz eer waardevolle rol speelt. 
Voorlopig wordt Jan achterwacht, als nodig om Patrick te ondersteunen. 

• O2W Hier is een discussie over betrokkenheid en verschil in rollen. Met name het verschil 
tussen belangen vertegenwoordigende organisaties en netwerkorganisaties wordt steeds 
duidelijker. Het lijkt er op dat gekozen zal worden voor een helder onderscheid daarin. 

• Gemeente: 
o Er komt medio december een ronde tafelbijeenkomst over de toekomstvisie van 

Winterswijk op de economie in 2030. Info volgt tzt. 
o Er komt een gedeputeerde op bezoek die een aantal bedrijven bezoekt. 
o De provincie is actiever aan het worden richting Duitsland. Er is een eigen 

contactpersoon (consularis?) in Düsseldorf. Ook deze waardeerde laatst Vrewin als 
een erg goed marketinginstrument, ook voor Winterswijk. 

o Rondom de vestiging van een bedrijvenpand op Gaxel wordt voortgang geboekt. Het 
plan is recent aan de gemeenteraad gepresenteerd, zowel in Winterswijk als in 
Vreden. Voor dit initiatief is ook duidelijke interesse van ondernemers van buiten 
Winterswijk. 

  



 
 
7 Bespreking ledenbijeenkomst op 17 november a.s. Thema is Veiligheid, Buurtpreventie en 
uitleg door een slotenmaker. We zoeken nog naar een geschikte interessante locatie? Graag een idee 
hiervoor. 

• Het thema wordt prima bevonden, de slotenmaker (lid, wie??) wordt gevraagd voor een 
presentatie. We vragen Jan Willem Kruisselbrink (JWK Bouw) of de avond daar gehouden kan 
worden. 

8 Bespreking aandachtspunten voor de website. 

• Opgemerkt wordt dat de agenda leeg is, er kunnen al een aantal dingen op, zoals de 
ledenavond en de bestuursvergadering. Ook de notulen en agenda’s van de 
bestuursvergadering. Wim zegt toe daar voor te zorgen.  

9 Wat er verder ter tafel komt. 

• Van de 54 deelnemende leerlingen aan de training Duits hebben er 46 een certificaat gehaald, 
het Goethe certificaat. Dat werd op 10 juli feestelijk uitgereikt. 

• Binnenkort wordt de jaarplanning 2016 door het DB aan het bestuur voorgelegd. Zodra die 
akkoord is kan het ook op de website. 

• komende bestuursvergadering is op 2 december bij Wenninkhof 
10 Rondvraag. 
geen 


