
Notulen jaarvergadering Misters Belang  

Datum; 18 maart 2015  

Opening 

Opening door de voorzitter.  

In de uitnodiging voor de jaarvergadering is aangegeven dat Ilse Saris en Gea Rauwerdink komen 

vertellen over veranderingen in de zorg. Ilse Saris kan echter niet aanwezig zijn i.v.m. onvoorziene 

omstandigheden. 

Notulen vorige vergadering 

De voorzitter leest de notulen voor van de vorige jaarvergadering. Hier zijn verder geen opmerkingen 

op. Wel wordt de vraag gesteld of er n.a.v. het bezoek van Willem Saris vorig jaar nog leden van 

Misters Belang een avond mee hebben gekeken bij de politie. Dit is niet het geval. 

Overzicht 2014 

Glasvezel 

Gosse Visser is aanwezig om het laatste nieuws te vertellen over glasvezel. Hij geeft aan dat de 

provincie en commerciële partijen geen match hebben kunnen vormen. Dit wordt met name 

veroorzaakt door het belang dat partijen willen hebben in het netwerk. Nu is er een publieke variant 

opgezet, waarbij Provincie en Gemeenten een bedrijf starten. Kosten van de aanleg van het 

glasvezelnetwerk was in 2014 €3.000,-, nu wordt gesproken over €500,- waarbij het netwerk tot in de 

meterkast aangelegd wordt. Gosse Visser vraagt wie zich aan zou melden voor het project bij de 

huidige kosten. (Vrijwel) iedereen steekt zijn hand op.  

Er wordt nu een voorstel geschreven voor het glasvezelproject. Dit duurt langer dan verwacht door 

juridische kwesties m.b.t. staatssteun. Ook loopt het project vertraging op doordat de KPN niet in 

gesprek wil. Het eerste project van het huidige plan voor de aanleg van het glasvezelnetwerk zal 

starten in Winterswijk. De Provincie en Gemeenten betalen een gedeelte van de aanleg en staan 

garant.  

De verwachting is dat binnen enkele maanden een aanbieding gedaan kan worden. Vorig jaar zijn de 

intentieverklaringen rondgestuurd, nu zal een contract aangeboden worden met de  Glasvezel BV. 

Animo vorig jaar bij de intentieverklaring was ongeveer 50%, de verwachting is dat dat nu meer zal 

zijn. Iedereen uit de buurtschappen zal hiervoor opnieuw benaderd worden.  

Ook bij het huidige plan wordt gewerkt vanuit het solidariteitsbeginsel. Er wordt dus geen 

onderscheid gemaakt in aanlegkosten. Indien inwoners van de buurtschappen ervoor kiezen niet 

deel te nemen aan het glasvezelproject zal  voor deze woningen in de meeste gevallen wel de 

hoofdstructuur aangelegd worden zodat zij later nog aan kunnen sluiten.  

Voor het totale project is 70 miljoen euro uitgetrokken . Dit staat in eerste instantie ter beschikking 

aan Winterswijk. Indien er daarna nog geld over is zullen Lochem en Doesburg hier aanspraak op 

kunnen maken.  

Punt dat nog aangehaald wordt is het type netwerk. Gosse geeft aan dat het een open netwerk 

wordt, mede door de bedrijven. Ondersteuning bij bijvoorbeeld pinautomaten blijft mogelijk.  



Brinkeweg 

In maart/april 2008 is een snelheidsmeting uitgevoerd ter hoogte van de school. Uit de meting kwam 

een forse overschrijding van veel voertuigen naar voren. Afgelopen september heeft de Gemeente 

aangegeven bezig te zijn met een plan voor de Brinkeweg welke ook met MB is besproken. 13 januari 

was een inloopavond voor buurtbewoners. Men kon zich hier in kennis stellen van de plannen en 

inmiddels zijn er ook persoonlijke gesprekken tussen Gemeente en bewoners. De planning is dat dit 

voorjaar het plan wordt uitgevoerd. Er komen 2 zogenaamde poortjes, deze staan ook in Corle. 

Hierdoor zal de snelheid afnemen en de Brinkeweg krijgt een meer landelijk karakter.  

Buurtpreventie-app 

In 2014 is de buurtpreventie-app gestart. Inmiddels doen bijna 100 mensen uit Miste en Corle mee. 

Doel is om bij verdachte of bedreigende situaties eerst de politie te bellen en vervolgens de situatie 

op de app te zetten.  

Zwerfvuil 

Afgelopen jaar is er 2 keer zwerfvuil opgehaald. Nogmaals aangegeven dat MB dit blijft doen omdat 

er iedere keer weer veel opgehaald wordt.  

Buurtschappenvisie (BSV) 

Verschillende punten zijn afgelopen jaar voorbij gekomen.  Zoals een bezoek van de Tweede 

Kamerleden op 21 maart.  

Ook zijn de grensoverschrijdende contacten met de Burgermeester van Vreden uitgebreid. Met als 

resultaat dat de snelheid van de Vredenseweg in Winterswijk tot in Vreden hetzelfde is.  

Daarnaast is een bezoek gebracht aan de gemeente Waalwijk in het kader van het project 

Vrijgekomen Agrarische Bebouwing (VAB). Jan Leemkuil en Dirk Sellink lichten toe dat er veel 

interesse is zowel aan de vraag- als aanbodkant.   

Tevens een bezoek gebracht aan een bijeenkomst in Didam van de Vereniging Kleine Kernen (VKK). 

Hier werd gestemd over een fusie met FDG. Dit is met algemene stemmen aangenomen. VKK was 

ook verkiesbaar bij de stemming voor de Waterschappen.  

Dirk Sellink benadrukt ten slotte nog dat de samenwerking met de gemeente buitengewoon goed is.  

 

Ruïne Misterweg 

N.a.v de vele vernielingen is contact opgenomen met de Gemeente. Deze heeft aannemer te Selle 

opdracht gegeven de muren te herstellen. Verder heeft ROVA de bomen verwijderd en wordt het 

gebouw 2 keer per jaar schoongemaakt. Johan en Dirk hebben de schade aan de schuilhut 

gerepareerd met een nieuw dakbeschot van 18mm dik.  

 

 



Financieel verslag & kascontrole 

Jan Makkink toont het financieel jaarverslag en licht de posten toe. Gezien het hoge saldo op de 

rekening wordt de vraag gesteld of MB de komende jaren nog grote uitgaven verwacht. Annelies 

geeft aan dat er nog een aantal jubilea zijn komend jaar en dat MB hier ook een bijdrage aan wil 

geven. Ook wordt aangegeven dat het makkelijker is om voldoende in kas te hebben zodat we niet 

langs de deuren hoeven gaan om geld in te zamelen. Zo kan MB ook nog ergens in bijdragen indien 

gewenst. Jan Leemkuil geeft verder aan dat dit bedrag door MB zelf is opgebouwd bijv door het 

ophalen van zwerfvuil en dat geen van de bestuursleden in welke vorm dan ook een vergoeding krijgt 

voor de gemaakte kosten.  

De kascommissie is afwezig maar zij hebben bij Annelies aangegeven dat zij akkoord zijn met het 

financieel jaarverslag. Vorig jaar waren er nog wat vragen over de buurtkranten. De kosten en 

opbrengsten waren dit jaar inzichtelijk. René … heeft 2 jaar in de kascommissie gezeten. Wim … 

neemt zitting in de commissie ter vervanging van René. 

School Miste/Corle 

De school is op de agenda gezet ivm de krimp. Reinout geeft aan dat de school een kwalitatief goede 

school is met onderscheidend vermogen. Er wordt hard gewerkt aan het blijven verbeteren van de 

school. Het aantal leerlingen op school loopt terug. De prognose is dat dit tot 2020 aanhoudt.  

Huidige probleem is dat ouders eigen conclusies trekken doordat zij bijvoorbeeld denken aan de te 

kleine klassen. Reinout benadrukt dat er nooit klachten zijn van ouders over de school.  

Op 30 maart zal er een infoavond voor ouders gehouden worden. Ook 1 ouder uit Corle komt op 

deze infoavond.   

Probleem bij de terugloop van het aantal leerlingen is dat dit zich doorzet naar de verenigingen en 

het Mistersfeest. De hoop is dat de school door het dal komt, want als deze eenmaal weg is komt de 

school niet meer terug. Kinderen uit de buurtschap moeten dan echter wel voor de school kiezen. 

Reinout benadrukt nogmaals dat er van sluiting geen sprake is. Ook niet vanwege de 

opheffingsnorm.  

Daniëlle geeft aan dat haar kinderen het op school juist goed doen door de kleinere klassen en dat zij 

zich er goed bij voelen. Voordeel vindt ze dat er kinderen van verschillende leeftijden in een klas 

zitten en dat er ook gezamenlijk projecten worden gedaan. 

Gerrit Schreurs vraagt of de geruchten kloppen dat kinderen uit Miste mogelijk in het Woold naar 

school gaan. Reinout geeft aan dat ouders er mogelijk een verkeerde kijk op hebben, maar benadrukt 

dat het hun eigen keuze is.     

Inzameling zwerfvuil en landbouwplastic 

Zwerfvuil wordt weer opgehaald op 28 maart. De school neemt dan zoals ieder voorjaar de kern 

weer voor haar rekening.  

Datum voor landbouwplastic ophalen is nog niet bekend. Verwachting is dat dit het eerste weekend 

van juni weer is. Zodra dit bekend is wordt het gepubliceerd op de website.   

 

Facebook 

De facebookpagina van MB wordt nogmaals onder de aandacht gebracht.  

 

 



Bestuursleden MB 

Annelies Wiggers en Johan te Winkel treden af als bestuurslid en zijn niet herkiesbaar. Jan Makkink 

heeft namens MB beide bedankt voor hun bijdrage waarna zij een presentje hebben ontvangen.  

Jan Nijman en Erna Bergevoet hebben zich verkiesbaar gesteld. Willy Kruisselbrink heeft ook 

interesse getoond en heeft aangegeven eerst een paar keer mee te lopen om te bepalen of hij 

bestuurslid wil worden.  

Verder is de vraag gesteld of er nog anderen zijn die zich verkiesbaar willen stellen omdat MB nog op 

zoek is naar nieuwe bestuursleden.  

 

Rondvraag 

Er wordt een opmerking gemaakt over een provinciale weg. De vrachtwagens die vanaf Aalten langs 

de Brinkeweg moeten hebben al verschillende malen banden kapot gereden. Oorzaak hiervan is dat 

de vrachtwagens over de betonnen “varkensblokken” heen rijden omdat zij de bocht niet kunnen 

halen. Dit gebeurt 5 á 6 keer per dag. MB geeft aan dit op te zullen pakken met de provincie.   

 Willy Kruisselbrink of bekend is wanneer de containers voor het plastic zullen komen. De huidige 

manier trekt ongedierte aan. MB geeft aan dat bij de BSV gesproken is over halverwege 2015. Hier is 

verder nog niets over vernomen.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Veranderingen in de zorg 

Gea Rauwerdink vraagt iedereen of er bepaalde onderwerpen zijn waar mensen meer over willen 

weten. Dit is niet het geval. Ze heeft een presentatie voorbereid over alle veranderingen in de zorg 

en geeft aan dat ze daarna ook graag nog zou willen weten hoe iedereen tegen de leefbaarheid in de 

buurtschap aankijkt.  

Doel van alle wijzigingen is efficiënter en goedkoper leveren van zorg. Hiervoor zijn nu 3 wetten; 

1. Jeugdwet; hierbij werken provincie en zorgverzekeraars samen. De gemeente heeft hier een 

preventieve rol in.  Hier vallen alle taken onder met betrekking tot kinderen met uitzondering 

van  een aantal bijzondere groepen zoals kinderen die terminaal ziek zijn. 

2. AWBZ; Dit is de wet langdurige zorg. Hier valt alle verpleegkundige zorg onder en valt onder 

de verantwoordelijkheid van de zorgverzekeraars. De gemeente heeft hierbij een 

begeleidende rol bijv bij dagbesteding.     

3. Participatiewet; Deze wet valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente en betreft 

alle mensen in de bijstand, sociale voorzieningen en mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt.   

Er wordt een vraag gesteld over de problemen met de PGB’s. Gea geeft aan dat deze ontvangen 

worden op basis van een zorgvraag. Dit betreft maatwerk. De betalingen lopen via de SVB. In 

Winterswijk zijn inmiddels de meeste PGB’s uitbetaald. Het niet uitbetalen kan ook andere oorzaken 

hebben zoals het niet getekend hebben van een zorgovereenkomst.  

De gemeente voert nu keukentafelgesprekken om de totale zorgvraag in kaart te brengen. Hiervoor 

is een toegangsteam als pilot opgezet met verschillende zorgaanbieders. Deze weten wat de 



beperkingen zijn van mensen en hoe deze benaderd moeten worden. Doel hiervan is bepalen wat de 

klachten zijn en wat de eigen mogelijkheden zijn. De eerste gesprekken waren de mensen waar de 

indicatie van afliep.  

De budgetten voor hulp in de huishouding nemen de volgende jaren sterk af. De gemeente is al vanaf 

2012 aan het herindiceren. Daardoor zijn nu nog geen bezuinigingen mogelijk. 40 tot 50% van de 

gemeentebegroting komt uit het Rijksbudget. Bij tekorten moet bepaald worden welke andere 

gelden aangesproken gaan worden. Dit zouden bijv. WOZ gelden kunnen zijn, maar is dan van invloed 

op alle andere voorzieningen. Nu wordt dit nog uit reserves gehaald. 

In Winterswijk is er de Post. Deze zit in het oude postkantoor. Hier kan iedereen terecht met al 

zijn/haar zorgvragen. Bij de Post zitten mensen die uit de zorg komen met verschillende 

achtergronden. Een van de diensten die zij aanbieden is bijv. de formulierenbrigade. Zij 

ondersteunen bij het invullen van papieren en hebben spreekuur van 9.00 – 12.00 uur. Informatie is 

ook te vinden op www.voorzieningenwinterswijk.nl.  

Er wordt nu gewerkt met 3 teams; 

1. Sociaal team; Stichting Welzijn Winterswijk, Sensire en de Gemeente werken hierbij samen 

en richten zich preventief op het voorkomen van problemen. 

2. Ondersteuningsteam; Samenwerking tussen Aalten, Oost Gelre en Winterswijk en dit team 

richt zich op kinderen.    

3. Toegangsteam; Dit is een samenwerking tussen zorgaanbieders en WMO consulenten. Zij 

brengen de zorgvraag in kaart en bieden maatwerk zorg aan.  

Gea vraagt ten slotte nog hoe de aanwezigen aankijken tegen de leefbaarheid in de buurtschap. 

Mensen blijven hier langer wonen met meer verantwoordelijkheden. Veel mensen zijn al met 

pensioen. Er wordt duidelijk aangegeven dat de behoefte om in Miste te blijven wonen groot is.  

http://www.voorzieningenwinterswijk.nl/

