
 
 
 
 
Winterswijk-Meddo, 19 augustus 2015 
 
Informatie t.b.v. gesprek over omgevingsvisie, Roel Poppink, vrijdag a.s. 
 
Inleiding. 
We zien de nieuwe omgevingsvisie als een kans om een actieve bijdrage te leveren aan de 
toekomstige ontwikkelingen in het gebied. Als vereniging hebben we een toekomstvisie opgesteld die 
we hieronder weergeven. Ons doel met de nieuwe omgevingsvisie is vooral dat die zo wordt opgesteld 
en ingericht dat de realisatie van onze toekomstvisie maximaal wordt gefaciliteerd. Uiteraard zijn wij 
niet alleen ondernemers in het gebied, maar ook bewoners. We gaan dan ook met respect om met 
natuur- en cultuurwaarden. Ook hechten we groot belang aan goede relaties met alle betrokken 
partijen en zijn dan ook positief over de procesbenadering die de Gemeente Winterswijk heeft 
gekozen om de nieuwe omgevingsvisie te realiseren. 
 
Toekomstvisie 2025 van OBW 
Het buitengebied van Winterswijk is in 2025 een in Nederland gewilde vestigingsplaats voor  
(kleinschalige) ondernemers van allerlei aard, die passen bij de kernwaarden van het gebied. 
Voorbeelden: ambachtelijke landbouw, kleinschalige verwerking van agrarische producten, 
ambachten, kleinschalige detailhandel, reparatie, ict- en webbased bedrijven en zzp-ers, diensten, 
zzp-ers algemeen, zorg, doelgroepgericht toerisme. 
Zij worden aangetrokken door: 

• de mogelijkheden deel uit te maken van een van de vele netwerken op het gebied van 
(bedrijfs)verzekeringen, infrastructuur (energie, breedband, etc) , ondernemersbelangen 
(OBW), en onderlinge afzetbevordering binnen het gebied 

• de oplossingsgerichte opstelling van de Gemeente Winterswijk tav ondernemersbelangen in 
het buitengebied, waarbij maatwerk en individuele aandacht centraal staan 

• goede, kindvriendelijke en kleinschalige basisscholen voor hun kinderen, 
• open communicatie, ook tussen ook tegengestelde belangengroepen, ingegeven door de 

cultuur van de Achterhoek en van Winterswijk: “met een duidelijk geuite wens en een 
luisterend oor voor het belang van de ander kom je er meestal in gesprek samen wel uit”. 

• Er is een positief vestigingsklimaat voor ondernemers, waarin het voor ondernemers binnen 
reële randvoorwaarden mogelijk is om te kunnen groeien en te ontwikkelen  

• de aantrekkelijke woon- en werkomgeving waarin in oude (bij)gebouwen nieuwe functies 
kunnen worden uitgeoefend als ze bijdragen aan de bloei van de lokale economie, al dan niet 
in combinatie met wonen op hetzelfde erf 

• een aantrekkelijk prijsniveau van het prachtig gelegen onroerend goed, zowel koop als huur. 
Dit mede vanwege de mogelijkheid om boerderijen te splitsen en aparte woon- en werkunits te 
realiseren. Verstandig en creatief omgaan met het contingent “nieuwe” woningen is van 
belang. 

• Meerdere bedrijven per erf zijn daarbij mogelijk 
 
Relatie met omgevingsvisie 
Wij zijn graag bereid om actief mee te denken en te werken bij het implementeren van onze visie in de 
concreetheid die nodig is om een werkbare omgevingsvisie op te stellen.  
Daarnaast nemen we zelf ook initiatieven om onze visie te realiseren, zoals in ons project: “De 
dynamische aantrekkingskracht van het buitengebied.” Wij denken dat het voor de toekomst van het 
gebied van het grootste belang is om actief ondernemers volgens deze visie aan te trekken om hier te 
gaan wonen en werken. Uiteraard gelden alle genoemde punten niet specifiek voor nieuw te vestigen 
ondernemers, maar voor alle ondernemers in het gebied. 
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