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Beste bewoners van de Buurtschappen Woold, Miste, Huppel,
Henxel, Kotten, Brinkheurne, Corle, Ratum en Vosseveld.

Miste

VOORWOORD

Hu pp el

gem. Winterswijk

gem . Win terswijk

H e n xe l

Ko t t e n
ge m . Win te rsw ij k
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gem. Winterswijk
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Met gepaste trots mag ik jullie het resultaat presenteren van
anderhalf jaar veel vrije uren met overleggen, vergaderen en
schrijven. Uit alle buurtschappen hebben tientallen mensen
hun bijdrage geleverd aan het tot stand komen van deze
Buurtschappenvisie.
De eerste aanzet tot het schrijven van een Buurtschappenvisie
is gegeven in het najaar van 2008 tijdens een bijeenkomst
van het Woolds belang in gebouw Juliana. Alle
belangenverenigingen van de buurtschappen waren hierbij
uitgenodigd. Een Vereniging Kleine Kernen (VKK) voorlichter
heeft hier alle mogelijkheden die een Buurtschappenvisie
heeft toegelicht. Alle belangenverenigingen hebben op hun
beurt de achterban (inwoners) geraadpleegd, om draagvlak
te peilen voor deelname aan een Buurtschappenvisie.
Begin 2009 zijn zodoende Woold, Miste, Huppel, Henxel
en Kotten samen aan de slag gegaan. Als eerste moest
er een organisatie team (O-team) geformeerd worden
om de werkzaamheden te coördineren. Samen met de
procesbegeleiders van VKK Gelderland, Klaas Westerbeek
en Gert Boesveld, werden de eerste stappen gezet. Als
eerste werd een schouw georganiseerd. Het doel hiervan
was om samen met de VKK begeleiders de buurtschappen te
scannen en “parels en puinhopen” te inventariseren alsmede
de karakteristieke eigenschappen van elke buurtschap te
ontdekken.
Tegelijkertijd moest het O-team zorgen dat er voldoende
budget beschikbaar kwam voor de organisatie. Hiervoor
is het Buurtschappenvisie als project aangevraagd bij het
Winterswijk Cultuur Landschap (WCL).

Nadat alle ideeën en suggesties van alle startbijeenkomsten
bij elkaar gevoegd waren, werden er per thema werkgroepen
gevormd uit de vrijwilligers die zich spontaan gemeld hadden.
De thema’s zijn: economische bedrijvigheid, ontwikkeling
buitengebied, wonen, sport en recreatie, verkeer (en
veiligheid) en voorzieningen. De werkgroepen hebben vanuit
alle gegevens speerpunt notities geschreven. Deze notities
werden in PowerPoint presentaties verpakt en aan diverse
groepen belanghebbenden gepresenteerd. Op deze eerste
klankbord bijeenkomsten met onder andere het WCL bestuur
en de besturen van de Winterswijkse politieke partijen kregen
de thema groepen veel positieve feedback.
Tussen november 2009 en maart 2010 hebben de
themagroepen nog klankbord bijeenkomsten gehouden
met diverse belanghebbenden, variërend van gemeente
ambtenaren, wethouders Land en Tuinbouw Organisatie
(L.T.O.), banken, politie, woningstichting tot provincie.
Naarmate het proces vorderde hebben de buurtschappen
Ratum inclusief Vosseveld, Corle en Brinkheurne aangegeven
alsnog mee te willen doen met het maken van een visie. Alle
betrokkenen waren het er over eens dat het van groot belang zou
zijn voor de zeggingskracht van de totale Buurtschappenvisie.
Echter om het proces niet vertragen moest een manier
gevonden worden om de “nieuwe” buurtschappen mee te
nemen in het proces. Begin januari 2010 is hiervoor een plan
gemaakt tijdens een bijeenkomst in de Brinkheurne.

De “nieuwe” buurtschappen zijn aan de slag gegaan om
aan de hand van de bestaande speerpunten hun inwoners
te raadplegen. De respons was, anders dan een jaar eerder,
verrassend hoog en positief. Tevens zijn er in elke buurtschap
aansluitend informatie bijeenkomsten georganiseerd om
zaken toe te lichten.
Hiermee zijn alle buurtschappen, op Meddo na (zij hebben al
een Buurtschappenvisie alias Dorpsplan), verenigd om samen
op te trekken en de leefbaarheid in het gehele buitengebied
van de gemeente Winterswijk te behouden en te verbeteren.
Om als inwoners van het buitengebied gehoord te worden
door de gemeente en andere belanghebbenden is protesteren
of klagen vaak niet de beste methode. Veel effectiever, maar
zeker ook positiever is het nemen van initiatieven en proactief
denken.
Na de presentatie van deze buurtschappenvisie zullen
zogenaamde Uitwerkgroepen worden ingesteld om de wensen
om te zetten in uitvoeringsplannen.
Ik hoop van harte dat onze Buurtschappenvisie de komende
5 à 10 jaar zal bijdragen tot open dialoog en constructieve
samenwerking met de gemeente Winterswijk. Het buitengebied
van Winterswijk met al zijn buurtschappen is immers de parel
van het Nationaal Landschap Winterwijk.
Joop ten Dolle
Voorzitter O-team
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VOORWOORD

Spoedig hierop volgde de goed keuring van het
aangevraagde bedrag en konden wij echt aan de slag. De vier
belangenverenigingen organiseerden elk een startbijeenkomst
om de inwoners te raadplegen en te betrekken bij het tot stand
komen van een visie . Heel bewust wilden wij het karakter en
eigen identiteit van elke buurtschap behouden. Dit bleek de
juiste aanpak, aangezien de startbijeenkomsten enorm druk
bezocht werden.

BUURTSCHAPPENSVISIE

Hoofdstuk 2
Inleiding:
Een Buurtschapvisie is mooi maar….
A. Waarom en voor wie?
B. Wat is doel?
C. Werkwijze?
D. Wat niet?
A. Waarom en voor wie?
De buurtschappen rondom Winterswijk zijn de laatste jaren
veelvuldig geconfronteerd met allerlei maatschappelijke
vraagstukken, zoals de inrichting van het buitengebied, het
behoud van de cultuurwaarden en economische vraagstukken.
Om daaraan invulling te geven zijn vele goedbedoelde (vaak
landelijke) instanties opgericht om hierover na te denken en
een visie te bepalen. Echter de inwoners uit het buitengebied
zelf hebben het idee dat zij niet gehoord worden.
De diverse buurtbelangenverenigingen beoordelen deze
ontwikkelingen vaak reactief. Er bestaat echter de behoefte
om zelf meer aan zet te zijn. Om een sterkere vuist te
maken zijn in eerste instantie vijf buurtschappen en daarna
aanvullend drie buurtschappen samengekomen om een
Buurtschappenvisie te maken. Hierbij is als uitgangspunt
gehanteerd: “Als de inwoners het zelf voor het zeggen
hebben hoe zal het buitengebied er dan uitgezien”. De
eerste stap hier naartoe is deze buurtschappenvisie. Een
visie geschreven door en voor de inwoners. Met deze visie
kunnen de bewoners, in eigen bewoordingen, zich richten
aan de lokale, provinciale of landelijke organisaties. De
buurtbelangenverenigingen coördineren het geheel.
B. Wat is het doel?
Door de bundeling van krachten in deze visie krijgen de
buurtschappen gezamenlijke doelen immers 95% van de
ingebrachte wensen bleken gelijkluidend Hierdoor krijgt het
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een grotere lading. Wij praten bij de buurtschappen immers
over een inwonersaantal van 5.000 mensen. Met deze visie
in de hand en met deze achterban worden wij vanzelf een
serieus te nemen gesprekspartner.
Met deze visie willen wij de wensen van de inwoners voor
de komende jaren uiteenzetten. Wij zullen zelf het voortouw
nemen om deze doelen te realiseren. Maar nogmaals: de
doelstelling is om samen met overheden en instanties te
zorgen dat beschreven doelen worden bereikt.

Dit O-team heeft middels een verkenning (de schouw) de
ontwikkelingen in de diverse buurtschappen geïnventariseerd.
Vervolgens zijn per buurtschap alle inwoners uitgenodigd
voor een startbijeenkomst. Middels de stickermethode zijn
alle ideeën gebundeld tot hoofdthema’s en daaruit is de top
tien aan speerpunten naar voren gekomen.
In zes themagroepen zijn deze thema’s van alle buurtschappen
samengevoegd en door de inwoners verder uitgewerkt.
Het O-team heeft gezorgd voor de coördinatie en verdere
planvorming. In het najaar 2009 zijn klankbordbijeenkomsten
met deskundigen uit overheid, belangenorganisaties en
bedrijfsleven gehouden om nog meer informatie te krijgen
over de speerpunten. Hiermee zijn deze verder aangescherpt.
Nu al zijn vele speerpunten als haalbaar te bestempelen.
Uiteindelijk hebben zich nog drie buurtschappen aangemeld.
Plannen en ideeën uit de buurtschappen zijn op basis van
de bestaande speerpunten geïnventariseerd middels een
enquêteformulier. Daarna zijn een drietal buurtavonden
gehouden waaruit de belangrijkste aanvullingen zijn
toegevoegd aan de speerpunten. De laatste maanden zijn
gebruikt voor het schrijven van de visie, het organiseren van
de presentatie van de Buurtschapvisie en het voorbereiden
op de fase na de visievorming.

dat een ieder dit kan navertellen. In deze visie is dus niet
de ‘ambtenarenterminologie’ gebruikt en zijn allerlei dure
bewoordingen voor diverse planologen en natuurwaarden
vermeden. Tevens hebben wij niet de intentie gehad om
rekening te houden met diverse (overheids-) plannen die
al over dit gebied worden uitgestort. Wij hebben deze visie
geschreven vanuit de inwoners. Hierbij hebben we ons niet
laten hinderen door de ontwikkelingen die al gaande zijn,
nog komen of nog niet bekend zijn. In de themagroepen
en de uitwerkgroepen ontkomen wij er niet aan dat onze
visie zal botsen met dergelijke plannen. Duidelijk is dat
de belangenverenigingen (nog) niet beschikken over
enige financiële middelen om onze visie uit te voeren.
Wij realiseren ons dat dit van derden zal moeten komen.
De belangenverenigingen kunnen wel initiatieven nemen en
diverse processen nauwlettend gaan volgen.

D. Wat niet?
Deze visie geeft zicht op wat er leeft in de buurtschappen.
Dit is op een zodanige manier beschreven en uitgewerkt
Hoofdstuk 2 -
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BUURTSCHAPPENSVISIE

C. Werkwijze?
De totstandkoming van dit rapport heeft in totaal anderhalf jaar
geduurd. De buurtschappen hebben zich in het najaar 2008
uitgesproken voor het ontwikkelen van een gezamenlijke
Buurtschapvisie. Hierbij is de Vereniging Kleine Kernen als
adviseur en procesbegeleider ingeschakeld. In januari is het
O-team geïnstalleerd, bestaande uit bestuursleden van de
buurtbelangenverenigingen.

Hoofdstuk 3 - Historie
Het dorp Winterswijk en het omliggende buitengebied was
vroeger in rotten verdeeld met aan het hoofd daarvan een
rotmeester. Dit op bestuurlijke gronden, waardoor het mogelijk
was door middel van getrapt overleg de bevolking te raadplegen
over diverse zaken op bestuurlijk gebied. Maar ook om via de
rotmeesters de bevolking op de hoogte te stellen van hetgeen
het stadsbestuur verordonneerd had. De rotmeesters hadden de
taak hun rot bijeen te roepen en ervoor te zorgen dat bepaalde
werkzaamheden, bijvoorbeeld het herstel van wegen, paden
en sloten werd uitgevoerd.

HISTORIE

Op de buurtschappen is de noodzaak tot het aangaan van
afspraken voor de samenleving veel verder gegaan. Daar heeft
de naoberschop een grote rol gespeeld en speelt die soms
nog. Eigenlijk kan men een globale indeling maken van een
buurtschap. De buurtschap, oorspronkelijk “boerschop”, het
collectieve begrip voor mensen die bij elkaar wonen, is een
uitvloeisel van de oude markegemeenschappen, die al in de
vroege Middeleeuwen ontstonden en onder andere het gebruik
van de gemeenschapsgronden, weide, heide en bos, regelden.
Elke buurtschap was weer onderverdeeld in z.g. “heuke”
(hoeken), in archieven rotten genoemd, net als in het dorp. Een
“hook” bestond weer uit naoberschoppen. Het aantal buren,
naobers, kon variëren, maar men had er zeker acht nodig. Dit
om het simpele feit dat bij begrafenissen acht dragers nodig
waren om de kist grafwaarts te dragen en dat was één van de
taken van de buurt. Het aantal kon variëren, omdat later huizen
werden bijgebouwd en dat betekende, dat de naoberschop zich
uitbreidde en men kon immers niet midden tussen de mensen
gaan wonen zonder hiermee contact te zoeken.
Het was en is de gewoonte om naobers te vragen. Om de buurt
in te gaan en te vragen of men naober wil worden. Dat betekent
in feite of zij genegen zijn de nieuwkomer te accepteren en hem
te laten delen in alle lasten en lusten van de buurt. Was de
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nieuwe buurman als zodanig geaccepteerd, dan werd hij ook
gehaald. Dit wil zeggen dat de nieuwe buurt, waar hij kwam te
wonen, ervoor zorgde dat de verhuizing geregeld werd.
De naoberschop speelde in het dagelijks leven een belangrijke
rol. Je kon rekenen op paardehulp, wanneer je zelf geen paard
bezat, waar dan weer tegenover stond, dat je omgekeerd ook
moest helpen bij bepaalde werkzaamheden. Met seizoensarbeid
zoals hooien en dorsen maar ook met het bouwen van een
schoppe of karloods. Een ‘richtemaol’ was de beloning vergezeld
van een; “ ï’j bunt bedankt ”. Je had elkaar eenvoudig nodig,
al was het alleen maar om ongeremd leentjebuur te kunnen
spelen met gereedschappen of huishoudelijke artikelen. Een
bietenzaaier of een vleesmolen ging de hele buurt rond.
Het begrip naoberschop is nu ten dele afgebrokkeld. Je
hebt elkaar niet meer zo direct nodig maar bij bruiloften en
begrafenissen is de buurt toch nog nauw betrokken. Op die
beide gebieden hebben zich de gebruiken nog het beste
gehandhaafd. Heel wat ‘import’-mensen zijn opgenomen in de
buurtschap, omdat ze op deze manier contact onderhouden
met hun naaste buren.
De buurtschap heeft altijd een grote rol gespeeld in het leven
van de inwoner, die nu eenmaal coöperatief ingesteld was.
Een inwoner van het buitengebied kan niet leven zonder direct
contact met degenen, die bij hem in de buurt wonen. Hij zou
zich geïsoleerd voelen, buitengesloten. Bij hem betekent ‘leven’
deel uitmaken van een gemeenschap, die natuurlijk de laatste
jaren heel wat minder hecht geworden is dan vroeger. Steeds
meer nieuwkomers laten zich door buren niet storen - wetend
of onwetend - met datgene wat altijd “old gebroek” is geweest.
Over het algemeen is slechts het wegvallen van de economische
noodzaak aan te geven. Door de veranderende maatschappij
heeft men zijn buren niet meer nodig bij het dagelijkse werk en
de sociale omstandigheden zijn veranderd. De sociale cohesie
is gebleven, betrokkenheid met het wel en wee in de buurt, is in
het buitengebied diep geworteld.

Vele politieke en overheidsbeslissingen worden genomen
zonder inbreng van de inwoners van het buitengebied. De
Winterswijkse buurtschappen hebben zich verenigd met als
algemene visie:
U als inwoners van het buitengebied staat centraal.
U mag zeggen wat u graag behouden wilt en wat niet.
U mag meepraten met overheden omtrent invulling van
het buitengebied.
Overheden moeten wet en regelgeving toepassen.
U kunt hierbij ideeën aanbrengen om deze samen
toepasbaar te houden.
U mag zich inzetten om het buitengebied leefbaar
te houden.
De inwoners van het buitengebied zijn uitgesproken in hun
mening.
- Het huidige coulissen landschap in stand houden met
taken voor de inwoners van het gebied en ruimte voor de
economische agrariër.
- Vergroten van de leefbaarheid door verruiming van
woon- en kleinschalige bedrijfsmogelijkheden in
leegstaande boerderijpanden.
- Behoud van culturele erfgoederen zoals Noaberschap.
Benutting van het gebied op historische gronden / mooie
natuur.
- Instandhouding van huidige sociale voorzieningen
(scholen en verenigingsgebouwen) en het bruisende
verenigingsleven.
De ontwikkeling van het gebied in de komende jaren zijn in
kansen en bedreigingen uiteen te zetten waarbij natuurlijk
elke bedreiging een kans kan zijn.
- De kansen voor het buitengebeid zijn: exploitatie behoud

-

natuurwaarden, recreatie, toename van kleinschalige
innovatieve bedrijvigheid, benutting sociale erfgoederen,
samenwerken = samen sterk met elkaar en met
overheden.
De bedreigingen zijn krimp van de bevolking, economische
ontwikkelingen (agrarische sector), inrichting gebied
(Europa beslist mee), minder kinderen, meer beperkende
wet- en regelgeving.

In het volgende hoofdstuk wordt deze visie per hoofdthema
verder uitgewerkt in deel visies. De kansen en bedreigingen
worden hierbij meegenomen.
De hoofdthema’s zijn:
					
• Voorzieningen,
					
• Wonen
					
• Ontwikkeling Buitengebied
					
• Economische Bedrijvigheid
					
• Verkeer en Veiligheid
					
• Sport en Recreatie

Foto ►
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ALGEMENE VISIE

Hoofdstuk 4 Algemene visie op de buurtschappen

Hoofdstuk 5 - Hoofdthema’s
Voorzieningen

VOORZIENINGEN

Algemene visie
De leefbaarheid in de buurtschappen waarborgen door
voorzieningen die bijdragen tot het in stand houden of
misschien wel verbeteren van de sociale cohesie door het
creëren van ontmoetingsplekken waar activiteiten voor jong
en oud georganiseerd kunnen worden.
Het openbaar vervoer moet zodanig geregeld zijn dat de
inwoners mobiel blijven.
De onderwerpen die in de buurtschappen leven binnen het
thema voorzieningen zijn onder te brengen in de volgende
subthema’s.
A. Multifunctioneel gebouw
B. Basisschool
C. Buitenschoolse opvang
D. GSM bereik
E. Activiteiten voor jongeren en ouderen
F. Openbaar vervoer
G. Pinautomaat
A. Multifunctioneel gebouw
Huidige situatie
- Verenigingsgebouwen Woold, Kotten en Ratum
- Voorzieningsruimte achter horeca gelegenheid Den Tappen
in Miste
- In de scholen worden beperkte activiteiten gehouden in
Huppel en Henxel
- De afgelopen jaren zijn verschillende horecagelegenheden
gesloten. Daarom neemt de druk op de twee basisscholen
in Huppel en Henxel toe
- In de basisscholen worden al diverse activiteiten
gehouden
Hoofdstuk 5 -
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Speerpunten
- Behoud van verenigingsgebouwen
- Zoeken naar geschikte locatie voor Huppel en Henxel.
Als alternatief kan verenigingsgebouw Emma in Ratum
dienen. Dit gebouw wordt momenteel verbouwd tot
een multifunctioneel gebouw, welke geschikt is voor
diverse doelen. De diverse verenigingen attenderen op de
mogelijkheden
en
gesprekken
aangaan
voor
samenwerking met de buurtschap Ratum. Dit ook om het
rendabel en betaalbaar te houden.
Middelen/maatregelen
- Inzet vrijwilligers behouden waar nodig uitbreiden, beheer,
financiële haalbaarheid bepalen. Gebouw moet
onderhouden worden en letten op juiste vergunningen.
- Creëren van een ruimte in Huppel/Henxel
- Verwerving en geschikt maken voormalig diepvries
Miste

Speerpunten
- Behoud basisscholen in de buurtschappen
- Behoud en optimaliseren van gymzalen
Middelen/maatregelen
- Gemeente moet zorgen dat er mogelijkheden zijn
voor jonge gezinnen om in de buurtschap te gaan wonen
(Starterswoningen, boerderijsplitsing)
- Indien mogelijk vervoer regelen om kinderen uit het
dorp naar de buurtschapscholen te laten gaan en van de
buurtschappen naar buurtschapscholen
- Bereikbaarheid van de scholen moet goed geregeld zijn
- Optimaliseren van de gymzalen; ze moeten voldoen aan
wettelijke normen

C. Voor- en naschoolse opvang
Huidige situatie
Geen voor- en naschoolse opvang in de buurtschappen
Kinderen gaan naar familie, buren en kennissen
Speerpunten
- Opzet van voorbuurtschappen

en

naschoolse

opvang

in

de

Middelen/maatregelen
- Vervoer kinderen regelen
- Goede, gediplomeerde begeleiders aanstellen.
- Speelgelegenheid organiseren
- Samenwerking en combinatie met peuterspeelzaal
en basisschool in de buurtschap (kleine brede school)
opzetten
- Kinderen moeten kunnen sporten onder naschoolse
opvang
- (Vervoer naar sportverenigingen)
D. GSM bereik
Huidige situatie
- Geen of weinig bereik. Dit geldt voor alle buurtschappen
- Op dit moment is er een slecht bereik van 112. Dat kan tot
noodsituaties leiden
Speerpunt
- Optimaal bereik van het GSM netwerk. Ook in het
grensgebied met Duitsland
- Optimaal bereik voor een goede C2000 dekking in verband
met hulpverlening bij eventuele calamiteiten
Middelen/maatregelen
- Bijplaatsen van zendmasten
- Contact opnemen met diverse aanbieders
- Contact met gemeente om plaatsing zendmasten mogelijk
te maken
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B. Basisschool
Huidige situatie
- Basisscholen in Kotten, Miste, Woold, Huppel, Henxel
- Het kinderaantal in de buurtschappen loopt terug
- De basisscholen zijn het sociale middelpunt van de
buurtschap
- Veel kinderen in de buurtschapen gaan naar de
gymverenigingen
- De gymzalen worden ook gebruikt door volwassenen.
Veel ouderen gaan stoppen indien er geen accommodatie
is om sporten.

E. Activiteiten voor jongeren en ouderen
Jongeren:
Huidige situatie
- Naast weinig speeltoestellen / gelegenheid is er geen
mogelijkheid tot spelen

VOORZIENINGEN

Speerpunten
- Aanleg speelvoorzieningen voor kinderen tot 12 jaar
- Aanleg sportvoorzieningen voor kinderen van 12 tot 14
- Jongeren disco voor de kinderen vanaf groep 8
Middelen/maatregelen
- Aanschaf speeltoestellen
- Aanleg sportvoorziening zoals basketbalveld, voetbalkooi
- Mogelijkheid voor een ijsbaan in de winter
Ouderen:
Huidige situatie
- Er wordt op diverse plekken voor ouderen activiteiten
georganiseerd. De behoefte bestaat om dit op een
centrale plek te doen
- In Miste wordt tevens bij Camping De Twee Bruggen
getennist en gebowld
Speerpunt
- Het mogelijk maken om de activiteiten voor ouderen op
een centrale plek (per buurtschap) te organiseren
Middelen/maatregelen
- Onderzoeken wat er nu al gebeurt op activiteitengebied
voor ouderen
- Een centrale plek in ieder buurtschap creëren. Zie punt A
F. Openbaar vervoer
Huidige situatie
- Er is op dit moment geen openbaar vervoer. Wel is er een
Regiotaxi. Daar moet echter vaak meer dan een half uur
Hoofdstuk 5 -
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op gewacht worden. Tevens kennen de chauffeurs vaak
de weg niet, waardoor er onnodig omgereden wordt.
De aansturing van de regiotaxi is van buiten de regio, ook dat
komt de betrouwbaarheid en snelheid niet ten goede.
Speerpunten
- Met name in Miste is er behoefte aan openbaar vervoer
- Kwaliteitsverbetering Regiotaxi
Middelen/maatregelen
- Flexibele inzet Buurtbus organiseren
- Betere voorlichting Regiotaxi regelen
- Lokale Taxi / busdienst opzetten
G. Pinautomaat (Woold)
Huidige situatie
- Geen pinautomaat in Het Woold
Speerpunt
- Mogelijkheid tot geld pinnen
Middelen/maatregelen
- Plaatsen (mobiele) pinautomaat op centrale
(bijvoorbeeld: verenigingsgebouw Juliana)

plek

Algemene Visie
Twee kernbegrippen die voor het wonen in de buurtschappen
in de toekomst van belang zijn zijn leefbaarheid en
duurzaamheid. Generatiebestendig wonen in het buitengebied
moet het streven zijn.
De onderwerpen die in de buurtschappen leven binnen het
thema wonen zijn onder te brengen in drie subthema’s:
A. Nieuwbouw
B. Verbouw / Renovatie
C. Herbestemming / Hergebruik
A. Nieuwbouw
Huidige situatie:
In de buurtschappen rondom Winterswijk is momenteel een te
laag aanbod van nieuwbouwwoningen dat betaalbaar is voor
de (plaatselijke) starters op de woningmarkt. Het is derhalve
voor de autochtone bevolking nauwelijks mogelijk om in
de doorgroei naar deze levensfase in de buurtschappen te
kunnen blijven wonen. Praktisch de enige mogelijkheid is het
huren van zogeheten vakantiewoningen, waardoor deze weer
oneigenlijk gebruikt worden voor permanente bewoning.
Daarnaast geven veel senioren aan eigenlijk langer zelfstandig
in de buurtschap te willen blijven wonen. De toenemende
fysieke ongemakken vragen in deze levensfase echter om
een aangepast woonprogramma (alles gelijkvloers) en minder
belastende onderhoudswerkzaamheden aan woning en
eventuele tuin. Het huidige woningaanbod in het buitengebied
voldoet over het algemeen aan geen van beiden, waardoor
veel senioren in feite worden gedwongen een kleinere meer
sobere wooneenheid te zoeken in het dorp.
Tenslotte zijn er de nodige agrariërs die gebruik (willen)
maken van de zgn. rood-voor-rood regeling. Het door sloop
van schuur of stal verkregen woningcontingent wordt echter
veelal aangewend voor een nieuwbouwlocatie nabij het
centrum van Winterswijk.

Speerpunten:
- bouwen van starterswoningen c.q. seniorenwoningen
- bouwen in en om de buurtschapskernen
- verruiming van de rood-voor-rood regeling waarbij aan
te wijzen nieuwbouwlocatie voor de buurtschap behouden
blijft
- diverse nieuwbouw, het opvullen van gaten in de
bestaande (lint)bebouwing (inbreiding)
Middelen/Maatregelen:
- verruiming van de mogelijkheden voor nieuwbouw, waarbij
gezocht kan worden naar nieuwe woonvormen (combinatie
starter/senior, senior+zorg, meer-generatie-woning)
- betaalbaar maken van nieuwbouwwoningen d.m.v.
goedkopere infrastructuur, vergelijkbaar met die van
recreatieparken
- voorkomen van hoge bouwprijzen door marktwerking
middels nieuwe bouwprocesvormen, zoals (meervoudig)
particulier initiatief of een kopersvereniging
- inzetten van eenvoudiger/toegankelijker overheidssteun,
zoals koopsubsidie, gemeentelijke renteloze lening,
gemeentelijke bouwgrond in erfpacht of eventuele
aanvullende steun.
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WONEN

Wonen

B. Verbouw/ Renovatie
Huidige situatie:
Een groot deel van het woningenbestand in de buurtschappen
loopt momenteel achter bij de huidige normen voor
energieverbruik. Energiezuinigheid en milieubewustzijn
kennen van overheidswege momenteel een hoge prioriteit.
Door de (toekomstige) uitbreiding van het Duitse vliegveld
Wenningfeld en de toenemende drukte op de provinciale
wegen als Kottenseweg en Misterweg neemt in de
buurtschappen lokaal het omgevingsgeluid en daarmee de
kans op geluidsoverlast toe.
Speerpunten:
- isolatie aan de huidige woningen verbeteren
- gebruik van nieuwe, duurzamere en milieuvriendelijkere
energiebronnen bevorderen
- geluidsisolatie noodzakelijk voor woningen langs grotere
wegen en nabij vliegveld Wenningfeld

WONEN

Middelen/Maatregelen:
- laag BTW-tarief voor energiebesparende maatregelen in
stand houden
- aanmoedigen c.q. financieel ondersteunen van initiatieven
voor het opwekken van duurzame energie, zoals winden zonne-energie, aardwarmte of energie uit houtsnippers
of mest
- overheidssubsidie op toepassing van (geluids-)isolerende
maatregelen aan woningen
- actiefbeleid voeren om groei Wenningveld tegen te gaan
C. Herbestemming/ Hergebruik
Huidige situatie:
De agrarische sector kenmerkt zich de laatste jaren door
de toenemende schaalvergroting binnen een steeds verder
afnemend aantal boerenbedrijven. Hierdoor hebben veel
boerenerven hun oorspronkelijke bestemming verloren
en worden nog slechts (gedeeltelijk) gebruikt voor
Hoofdstuk 5 -
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woondoeleinden of ze staan zelfs volledig leeg. Deze
boerderijen en bedrijfsgebouwen vormen een omvangrijk
potentieel om middels een herbestemming een nieuwe
gebruiksfase en levenscyclus te ondergaan. Als gevolg van
het huidige overheidsbeleid en de lokale regelgevingen zijn
de mogelijkheden voor bestaande (leegstaande) agrarische
bebouwing echter uiterst beperkt. Hier zijn de laatste jaren
dan ook weinig activiteiten in te onderkennen. Daarnaast zijn
er ook nauwelijks mogelijkheden om grotere panden zonder
agrarische bestemming op te splitsen (in bijvoorbeeld meer
dan twee kleinere wooneenheden). Verder geldt bij de
huidige rood-voor-rood (verevenings-) regeling vaak dat
een verkregen woningcontingent op een nieuwbouwlocatie
in/ nabij het centrum van Winterswijk wordt aangewezen
in plaats van in de betreffende buurtschap zelf. Tot slot
zijn er enkele situaties bekend waarbij een vrijkomend
agrarisch perceel praktisch onverkoopbaar blijkt, omdat
bij het omzetten naar een woonbestemming de mogelijk
toekomstige bezwaarmakerij van de nieuwe eigenaar tegen
de naburige (agrarische) bedrijven zorgt voor de nodige
terughoudendheid.
Speerpunten:
- boerderijsplitsing
- bewoning agrarische bebouwing
- woningaanbod starters/senioren
Middelen/Maatregelen:
- verruiming van de mogelijkheden tot het splitsen van
boerderijen en panden zonder agrarische bestemming
(denk o.a. aan vereenvoudigde toetsingscriteria)
- verruiming van de mogelijkheden bij boerderijsplitsing
(denk o.a. aan aantal m3 uitbreiding)
- bestemmingswijziging van agrarische bebouwing
vereenvoudigen
- ruimere regelgeving rood-voor-rood, waarbij bijvoorbeeld
het aantal te slopen m2 wordt verlaagd of de aan te wijzen
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WONEN

-

nieuwbouwlocatie voor de buurtschap behouden kan
blijven
leegkomende agrarische bedrijfspercelen niet omzetten
naar een traditionele woonbestemming, maar een zgn.
‘tandeloze’ woonbestemming creëren voor wat betreft
bezwaarmakerij tegen bestaande naburige bedrijvigheid.
(instemmingprincipe)

Ontwikkeling buitengebied

ONTWIKKELING
BUITENGEBIED

Algemene Visie
Het buitengebied om Winterswijk wordt gekenmerkt door
een afwisselend coulissenlandschap waarin natuur en
landbouw hand in hand gaan. Bepalend voor dit afwisselende
waardevolle landschap zijn de cultuurgronden afgewisseld
met bossen, veengebieden, beken, poelen en sloten.
Door dit landschap heen ligt een uitgebreid netwerk van
zandpaden, bospaden en verharde wegen. De bebouwing
bestaat hoofdzakelijk uit agrarische bedrijven waarbij de
oude boerderijen afgewisseld worden met nieuwe stallen.
In de buurtschapkernen is ook op kleine schaal nieuwbouw
aanwezig.
De onderwerpen die in alle buurtschappen leven binnen
het thema buitengebied zijn onder te brengen in drie
subthema’s:

Hoofdstuk 5 -

A. Agrarisch
B. Natuur
C. Landschap

A. Agrarisch
Huidige situatie
Naast de economische belangen van de van oorsprong
aanwezige agrarische bedrijven, komt steeds meer landschap
in het bezit van de bekende landelijke en provinciale
natuurbeschermingsorganisaties. De hierbij schijnbaar
tegenstrijdige belangen leven sterk bij de inwoners van
de buurtschappen. Wil de één meer natuur, versterkt door
bijvoorbeeld Natura 2000, wil de ander niet beperkt worden
in zijn economische activiteiten. Algemeen wordt in alle
buurtschappen de mening “laten we eerst behouden wat er
is”, naar buiten gedragen.
Speerpunten
- behoud van het landschap
- koeien in de wei
- niet meer natuur erbij
- agrarisch ondernemen moet economisch haalbaar blijven
Middelen/maatregelen
- geef voorrang aan economische activiteiten ten opzichte
van de natuuruitbreiding
- bestaande goede cultuurgronden niet opofferen aan de
natuur
- stimuleer/ondersteun de boer om het vee naar buiten te
brengen
B. Natuur
Huidige situatie
Bepalend voor de natuur om Winterswijk zijn de bos- veen- en
weidegebieden. In deze natuur vinden tal van economische
waardevolle activiteiten plaats. De meest in het oog
springende activiteit (met een economische drijfveer) voor
het landschap is de landbouw. Verder vallen de veelvuldige
en ingrijpende projecten van natuurorganisaties op.
Met name deze projecten zijn velen een doorn in het oog.
De roep om de natuur niet verder uit te breiden en dat
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Speerpunten
- natuur niet uitbreiden
- beter beheer van bermen
- niet meer natuurprojecten
Middelen/maatregelen
- indien natuuruitbreiding niet te stoppen is, gebruik
daarvoor dan de niet-economische gronden zodat de
landbouw en veeteelt bestaansrecht houden
- duurzaam bermonderhoud om de vegetatie te behouden

C. Landschap
Huidige situatie
Zoals al in de inleiding is geschreven, heeft de omgeving
van Winterswijk een kenmerkend coulissenlandschap. Dit
landschap is al oeroud. De bewoners hebben generatie
na generatie met de hand en later ook gemechaniseerd
dit landschap gemaakt. Anno nu is dit landschap in de
Achterhoek verheven tot Nationaal Landschap. Deze titel kan
zowel in het voordeel als ook in het nadeel van de wensen
van de bewoners werken. Gaan de “natuurliefhebbers”
de overhand krijgen, dan gaan financiële middelen naar
Natuurverarmingsprojecten. Wordt echter de doelstelling van
het Nationaal Landschap eer aan gedaan, dan wordt behoud
van het culturele erfgoed nagestreefd.

Speerpunten
- onderhoud van bermen en sloten moet beter
- zandwegen herstellen
- puinwegen herstellen tot zandweg
- zwerfvuil tegengaan
- paden heropenen, nieuw aanleggen
- behoud van een afwisselend landschap
- houtwallen behouden, herstellen
Middelen/maatregelen
- bermen en sloten moeten vaker onderhouden worden
- kleine sloten weer uitgraven, bijvoorbeeld rondom In den
Olden Bongerd
- puinwegen
herstellen
tot
goede
zandwegen.
Als zandwegen hersteld worden, dan niet met puin.
Bijbehorende fietspaden begaanbaar houden
- zandwegen dienen ten allen tijde goed berijdbaar te zijn
voor alle hulpdiensten
- zwerfvuil moet opgeruimd worden. De heropvoeding van
de vervuiler is de ultieme oplossing. Verenigingen kunnen
hierin een rol spelen, al dan niet met een beloning voor de
verenigingskas.
- het uitgebreide wegennet kan verrijkt worden met het
vinden en herstellen van oude paden. Een onderbouwing
met de culturele waarde van een oud pad kan goed
passen in een van de vele plannen die aan het Europese
beleid voor Natuur ontsproten zijn.
- het behoud van een afwisselend landschap. Het ontstaan
en het voortbestaan heeft meer baat bij het behouden van
de oorspronkelijke economische doelen van de bewoners,
dan bij een ontwikkeling tot een soort natuurmuseum.
- de oude houtwallen, ook een stuk cultuurgeschiedenis,
kunnen als afvalproduct uit de moderne bosbouw weer
worden hersteld of uitgebreid.

ONTWIKKELING
BUITENGEBIED

wat er is te behouden en te onderhouden komt uit alle
buurtschappen.
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Economische Bedrijvigheid

aantal bedrijven, en de grootte per bedrijf neemt daarmee
evenredig toe. Schaalvergroting van boerenbedrijven in
het buitengebied is niet gemakkelijk door de grootte van de
percelen en het beleid rond Natura 2000.

ECONOMISCHE
BEDRIJVIGHEID

Speerpunten
- het in stand houden en stimuleren van agrarische
ondernemingen
- het beheer van het buitengebied moet hoofdzakelijk een
taak van de grondgebruikers blijven

Algemene Visie
De afgelopen decennia zijn er steeds minder mensen
werkzaam in de buurtschappen. Dit vormt een gevaar voor de
sociale cohesie. Economische bedrijvigheid op kleine schaal
moet mogelijk zijn. Behoud van de agrarische sector is zeker
wenselijk, maar is bijzonder gecompliceerd en vraagt van alle
partijen (boeren, burgers en overheden) veel creativiteit.
De onderwerpen die in alle buurtschappen leven binnen het
thema economische bedrijvigheid zijn onder te brengen in
twee subthema’s:
A. Behoud agrarische sector
B. Werkgelegenheid
A. Behoud agrarische sector
Huidige situatie
Het aantal agrarische ondernemers in het buitengebied van
Winterswijk is in de afgelopen 20 jaar drastisch afgenomen.
Dit volgt de landelijke trend. Een verdere teruggang van dit
aantal vormt een groot risico voor het beheer en het aanzicht
van het buitengebied. Bij elke generatiewisseling halveert het
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Middelen/maatregelen
- het maximaal meewerken en meedenken door de
overheid/gemeente binnen haar bevoegdheden
Voorbeelden: subsidie voor vergunningsaanvraag;
vermindering % leges; procedures optimaliseren; één
ervaren aanspreekpunt voor de aanvrager; geen extra
eisen stellen bovenop provinciale/landelijke regels;
overbodige regels schrappen
- het beheer van het buitengebied in handen van de
agrarisch ondernemers en/of grondgebruiker (terug)geven
en hen hierin een vrije keus geven.
Voorbeeld: bieden van een actieve beheersvergoeding
of -subsidie wat tevens kan dienen als aanvulling op het
inkomen.

Speerpunten
- het in stand houden en stimuleren van kleinschalige
bedrijvigheid en/of bedrijvigheid aan huis en daarmee de
werkgelegenheid en de leefbaarheid
- het stimuleren van aan- en verkoop van streekeigen
producten en/of diensten
Middelen/maatregelen
- bij alle onderstaande zaken wordt een proactieve en

-

-

-

-

meedenkende houding verwacht van de overheden.
het optimaal inzetten van functiewijzigingen voor
bestaande gebouwen voor het bevorderen van
(kleinschalige) bedrijvigheid en teruggang/voorkoming
van de leegstand (tevens een onderdeel bij de
themagroepen “wonen” en “ontwikkeling buitengebied”)
Voorbeelden: woonbestemming naar bedrijvigheid
(agrarisch of midden en klein bedrijf), voormalige agrarische
bedrijfsgebouwen omzetten naar mkb bedrijvigheid
het stimuleren van bedrijvigheid door middel van
maatschappelijk verantwoorde investeringen;
Voorbeeld: gemeentesubsidie voor investeringen in
zonnepanelen of andere duurzame energieopwekking.
aanbestedingen met voorrang aan lokale ondernemers
aanbieden. Met wat creativiteit kan de overheid/gemeente
de beheerfuncties zo opdelen dat lokale ondernemers/
agrariërs de opdrachten kunnen worden gegund
Voorbeelden:
bermbeheer,
graafwerk,
riolering
buitengebied,
aanleg
glasvezelnet
en
andere
infrastructurele werken
de inwoners van de verschillende buurtschappen en
directe omgeving bewust maken van hun taak en hun
wens de (agrarische) bedrijvigheid in de buurtschappen
in stand te houden. Hen stimuleren om vaker en meer
direct van de agrarisch- en/of buurtondernemer producten
en/of diensten af te nemen. Dit kan immers voor de
betreffende ondernemer van cruciaal belang zijn.
Voorbeeld: campagne opzetten met flyers en
bijeenkomsten

ECONOMISCHE
BEDRIJVIGHEID

B. Werkgelegenheid
Huidige situatie
Door de teruggang van de werkgelegenheid in de agrarische
sector en het verplaatsen van een aantal bedrijven naar
bedrijventerreinen aan de rand van de kern van Winterswijk
is de directe werkgelegenheid in de buurtschappen
zichtbaar teruggelopen. Ook zijn de afgelopen decennia
de voorzieningen, zoals winkels en kappers verdwenen
vanwege de te geringe omzet en de grote concurrentie
met de supermarkten in Winterswijk en andere koopcentra.
Het gevolg hiervan is, dat de buurtschappen dreigen af te
glijden naar een gebied waarin alleen gewoond en gerecreëerd
wordt. Dit vormt een bedreiging voor de sociale cohesie.
Inwoners komen elkaar steeds minder tegen. Ook zijn ze
steeds minder gebonden aan de woonomgeving. Daardoor
is de neiging ‘eigen’ volk te ondersteunen (vergunnen van
inkomsten en handel) steeds minder aanwezig. Hiermee komt
de leefbaarheid in het gedrang en de verdiencapaciteit van het
Winterswijks buitengebied dreigt hiermee onaanvaardbaar
laag te worden.
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Verkeer en Veiligheid

VERKEER
EN VEILIGHEID

Algemene Visie
De wet- en regelgeving rondom verkeer is landelijk goed
geregeld. Over vele wegen in het buitengebied is de Gemeente
de uitvoerder. In onoverzichtelijke situaties bijvoorbeeld
bij scholen en campings (zoals hieronder genoemd) zal
de Gemeente haar verantwoordelijkheid dienen te nemen.
Wij en u als gebruiker van de weg hebben hierin ook een
eigen verantwoordelijkheid.
Voor onderhoud van wegen willen wij meer zeggenschap
in de prioriteitstelling. Onderhoud moet preventiever en
efficiënter kunnen.
Voor nieuw aan te leggen (fiets-)wegen en aanpassingen
oversteekplaatsen zal gezamenlijke plannen met de
Gemeente tot resultaat moeten leiden. Hierbij speelt de
Provincie voor de te verkrijgen middelen een rol.
De onderwerpen die in alle buurtschappen leven binnen
het thema buitengebied zijn onder te brengen in drie
subthema’s:
A. verkeersveiligheid
B. parkeren
C. onderhoud wegen
A. Verkeersveiligheid
Huidige situatie
Rondom de basisscholen (‘t Waliën, Woold, Miste, Kotten en
de Emmaschool) wordt te hard gereden.
Op de parallelwegen (Kottenseweg, Misterweg en
Groenloseweg) geldt een max. snelheid van 80 km per
uur gelijk aan de snelheid van de bijbehorende hoofdweg.
Fietsers, landbouwvoertuigen en ook auto’s maken gebruik
van die wegen. Deze combinatie van langzaam verkeer en
auto’s leidt tot gevaarlijke situaties en is derhalve ongewenst.
Deze situatie is en blijft de gezamenlijke verantwoordelijkheid
van de automobilist, ouders en de betrokken scholen.
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Op de bochtige smalle Wooldseweg delen alle
verkeersdeelnemers
de
rijbaan.
Vanwege
de
verkeersveiligheid zou de meest kwetsbare groep er tussenuit
gehaald moeten worden.
De bocht in de Huppelseweg ter hoogte van de firma Obbink
is erg onoverzichtelijk en gevaarlijk. Dit komt met name door
de daar aangeplante bomen. Bovendien is het uitwijken met
name voor fietsers, bromfietsers en motorrijders, daar extra
moeilijk door het in de bochtbermen aanwezige grind.
Speerpunten
- beperking snelheden rondom scholen en op
parallelwegen
- overzichtelijkheidvan wegen vergroten
- oversteek Kottenseweg naar school Kotten
- hoogte bermgroen langs Kottenseweg beperken
- aanleg van een fietspad langs de Wooldseweg
- de bocht in de Huppelseweg ter hoogte van de firma
Obbink overzichtelijker maken.
Middelen/maatregelen
a. snelheden
Oplossingen moeten worden gezocht in de sfeer van
attenderende borden/doeken (denk aan de scholen zijn weer
begonnen).
Betrek de parallelweg binnen de 60 km zones.

B. Parkeren
Huidige situatie
Met name het parkeren rondom de school ’t Waliën wordt
als problematisch ervaren. Dit doet zich met name voor
tijdens het brengen en halen van de schoolkinderen. Er is
eenvoudigweg te weinig ruimte beschikbaar.
Het parkeren van auto’s half in de berm en half op de weg
bij campings (met name bij camping ’t Wieskamp) leidt tot
gevaarlijke situaties.
Ook het (illegaal) parkeren van vrachtwagens op de
openbare weg in het buitengebied komt steeds meer voor.
De handhaving schiet ernstig te kort.
Speerpunten
- Meer parkeergelegenheid bij de scholen
- Parkeren rondom campings
Middelen/maatregelen
- aankopen gronden
- ondernemers zorgen voor voldoende parkeergelegenheid
op eigen terrein of er wordt langs de weg voor voldoende
overzichtelijke en veilige parkeergelegenheid gezorgd.
Wellicht kunnen de belangengroepen van de buurtschappen
hierin een rolspelen door in gesprek te gaan met de
betreffende ondernemer(s).

C. Onderhoud van wegen
Huidige situatie
Met name de staat van onderhoud van het wegdek de
Henxelseweg en Kobstederweg baart mensen zorgen.
Ook de kapot gereden bermen langs de Kobstederweg
alsmede de kruising van deze weg met de Jachthuisweg
vragen om onderhoud.
Algemeen kan gesteld worden dat goed zichtbare belijning
de verkeersveiligheid bevorderd. Met name wanneer het
donker is, er mist is of de lampen van de tegenligger goed
zicht moeilijker maken.

Speerpunten
- voer (versneld) onderhoud aan deze wegen uit
- belijning van de wegen
Middelen/maatregelen
- Wanneer (regulier) onderhoud aan de wegen wordt
uitgevoerd zou ook de belijning van smallere (nu nog niet
belijnde wegen) in overwegen kunnen worden genomen.
- Voorzie onoverzichtelijke situaties/bochten van bermreflectorpaaltjes. (op korte termijn)
Onoverzichtelijke situaties kunnen gemeld worden aan
de desbetreffende belangen verenigingen. Deze kunnen
doorgespeeld worden naar de afdeling civiel en verkeer.
De verkeersdeskundigen van het team civiel en verkeer van
de gemeente Winterswijk geven aan dat klachten gemeld
kunnen worden bij deze afdeling van de gemeente.

VERKEER
EN VEILIGHEID

b. overzichtelijkheid
- liefst een fietstunnel op langere termijn, maar minimaal
veilige tussengeleider aanleggen op korte termijn.
(tussengeleider staat voor 2010 op de provinciale
planning)
- vaker het bermgroen/gras maaien
- aanleg van een fietspad langs de Wooldseweg.
(middellange termijn; 5 jaar)
- waarschuwingsborden plaatsen: gevaarlijke kruising/
bocht. (op korte termijn realiseerbaar)
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SPORT EN RECREATIE

Sport en recreatie
Algemene visie
De inwoners van de buurtschappen willen zo veel mogelijk
huisnabij recreëren. De inwoners van de buurtschappen willen
optimale mogelijkheden voor bestaande en kleinschalige
recreatie waarbij voldoende mogelijkheden moeten zijn voor
wandelaars en fietsers. De recreatiedruk moet niet te groot
worden.

-

De onderwerpen die in de buurtschappen leven binnen het
thema sport en recreatie zijn onder te brengen in de volgende
subthema’s:
A. Fiets, wandel en ruiterpaden
B. Sportvoorzieningen en activiteiten
C. Kleinschalige recreatie

-

A. Fiets, wandel en ruiterpaden
Huidige situatie
Met name in de buurtschappen Woold en Miste is er
meer vraag dan aanbod op het gebied van fiets, wandel
en ruiterpaden. Bestaande routes worden niet altijd goed
onderhouden en verouderen. Uit overleg met de gemeente
is naar voren gekomen dat er geen onderhoudsplan is voor
fiets, wandel en ruiterpaden.
Speerpunten						
- verbreding aanbod fiets,wandel en ruiterpaden		
- actueel houden routes
					
Maatregelen
- Veel paden en routes van vroeger zijn door de jaren
heen dichtgegroeid of geheel verdwenen. In overleg met
de gemeente Winterswijk en het WCL oude kaarten van
de buurtschappen bekijken, en deze verouderde paden
weer herstellen
- In overleg met de gemeente Winterswijk de wegenlegger
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openbaar maken, liefst via internetpagina van gemeente
Winterswijk
Voorafgaand aan de besluitvorming moeten bewoners
in de gelegenheid gesteld worden om wensen vooraf bij
de gemeente kenbaar te maken
Schouw voor het buitengebied instellen per kern. Nieuwe
paden en routes creëren, door gebruik te maken van privégronden. Vooraf afspraken maken met de eigenaar en de
gemeente Winterswijk/WCL over vergoeding en
onderhoud
Bij het hergebruik van bestaande oude paden lopend over
privégrond, afspraken maken met de eigenaar, de
gemeente Winterswijk en het WCL over vergoeding en
onderhoud
Overleg met gemeente Winterswijk over onderhoud en
het actueel houden van de routes. Opstellen
onderhoudsplan door de gemeente met een jaarlijkse
terugkoppeling naar de buurtschappen over de
voortgang
Het gebiedsloket promoten, zodat mensen met klachten
en vragen over niet goed onderhouden routes hier terecht
kunnen
Overzicht krijgen welke routes onder beheer van het
Recreatieschap vallen en nagaan of voor deze routes een
onderhoudsplan bestaat

Speerpunten
- promoten bestaande activiteiten
- verbreding aanbod
Middelen/Maatregelen:
- Campings en scholen benaderen over wat zij te bieden
hebben op het gebied van sportvoorzieningen en
activiteiten, en wat door de inwoners gebruikt mag
worden. Deze voorzieningen/activiteiten promoten onder
de inwoners van de buurtschappen
- Al deze voorzieningen/activiteiten in kaart brengen en
aan de hand van deze uitkomst in overleg met de
gemeente Winterswijk en de buurtschappen om te kijken
wat we missen en wat er nog wel gewenst is
- Inwoners van het Woold zelf een locatie voor een
fietscrossbaan laten uitzoeken (nagaan of een camping
interesse heeft) en de mogelijkheden met de gemeente
bespreken. Uit overleg met de gemeente is naar voren
gekomen dat er gewerkt wordt aan een mountainbike
parcours op de voormalige vuilstort
- Onderzoeken of een nieuwe sporthal/gelegenheid in
Miste, eventueel in samenwerking kan met een camping
of een voetbalvereniging
- Velden achter café Schreurs zijn buiten gebruik, dit terwijl
er vraag is naar velden die kunnen dienen als trapveldje/

golfbaantje of evt. speeltuin. Overleg met gemeente en
eigenaar café Schreurs onderzoeken of er recreatie/sport
op deze velden mogelijk is. De belangengroep van Kotten
informeren over deze kwestie.
C. Kleinschalige recreatie
Huidige situatie
Inwoners van de Buurtschappen vinden de campings
groot genoeg, en hebben een voorkeur voor kleinschalig
toerisme.
Op dit moment zijn er 10 grote campings en 16 minicampings.
Speerpunten
- geen uitbreiding toerisme
Middelen/Maatregelen
In overleg met gemeente en het WCL bestaande regels
omtrent de grootte en het aantal campings behouden en
verdere uitbreiding tegengaan. Tevens nagaan of dit ook zo
is vastgelegd in het nieuwe bestemmingsplan.
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B. Sportvoorzieningen en activiteiten			
Huidige situatie
De inwoners uit de buurtschappen zijn ontevreden over
het aanbod van sportvoorzieningen en activiteiten. Veel
voorzieningen zijn echter wel aanwezig, maar de mensen
zijn hier vaak niet van op de hoogte of weten niet dat ze er
gebruik van mogen en kunnen maken.
In het Woold is er geen fiets crossbaan voor de jeugd
aanwezig, terwijl dit wel gewenst is.
In de buurtschap Miste is er specifiek de vraag naar een
nieuwe sporthal/sportgelegenheid.

Hoofdstuk 6 - Hoe nu verder?

HOE NU VERDER?

Met deze visie komt een einde aan de structuur van
O-team en de subthema groepen. In overleg hebben de
buurtschappen besloten om het O-team voort te zetten in
een U-team (uitvoeringsteam). Hierin zijn alle buurtschappen
vertegenwoordigd om draagvlak te garanderen. Meddo dat
al een dorpsvisie heeft doet mee in het uitvoeringsteam.
Daarnaast worden voor de diverse thema’s uitwerkgroepen
gevormd. Zij gaan daadwerkelijk over tot het uitvoeren van
de themapunten en de prioriteitenlijst hierin. Terugkoppeling
vindt plaats om de vier jaar plaats in overleg met het U-team,
de uitvoerings- werkgroepen en u als belanghebbende
inwoner. Onderwerpen als de behaalde resultaten, de PR,
de ontwikkelingen worden besproken en leiden wellicht tot
nieuwe uitdagingen.
De buurtbelangenverenigingen koppelen de ontwikkelingen
van de visie en de behaalde resultaten via haar
jaarvergaderingen. Tevens worden nieuwe ideeën en
ontwikkelingen met u geïnventariseerd. U kunt ook al
uw suggesties rechtstreeks melden aan de leden van het
U-team en van de werkgroepen.
In 2010 wordt de relatie met WCL verder uitgebreid. Wat
kan WCL voor ons betekenen? Kunnen wij nog intensiever
optrekken? Is samenvoeging binnen WCL een optie?
Uiteindelijk blijft doel: dat wij als inwoners van het buitengebied
onze stem laten klinken en onze visie willen realiseren.
De buurtschappen hebben gezamenlijk besloten om over drie
jaar de visie te herijken. Daarbij heeft de buurtschap Meddo
al aangegeven om dan ook mee te willen participeren in een
gezamenlijke visie. Hierdoor komt het hele buitengebied van
Winterswijk in één visie terecht. Dit geeft deze visie nog meer
kansen en zeggingskracht.
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De Gemeente Winterswijk draagt
financieel bij aan het tot stand komen van de
buurtschapsplannen via de Stichting WCL

BUURTSCHAPPENVISIE

De Vereniging Kleine Kernen draagt zorg
voor de procesbegeleiding met de heren
Klaas Westerbeek en Gert Bosveld.

