
Mutaties:  
Overleden PCOB-leden 
Geen 
 
Overleden KBO-leden 
Dhr. C. G. Westgeest, 83 jaar  
Mevr. B. W. Bakker-Schaapveld, 90 jaar  
 
KBO en PCOB activiteiten 2023  
 
Vanaf maandag 6 februari zijn de soosmiddagen in 
ons nieuwe ontmoetingscentrum aan de Ratumse-
straat 20. Door een kapotte boiler moesten we alweer 
snel 5 dagen dicht, maar dat is ook weer opgelost.  
De soosmiddagen zijn er voor alle ouderen in      
Winterswijk, je hoeft dus niet perse lid te zijn van 
een ouderenbond, maar dat mag natuurlijk wel. Voor 
de themamiddagen en andere gezamenlijke activitei-
ten moet u echter wel lid zijn van de KBO of PCOB. Ook kan het lidmaatschap 
op het gebied van belangenbehartiging een goede oplossing voor u zijn, geef 
daarom ook gerust ons blad aan een buur of een kennis. De soosmiddagen zijn 
als vanouds elke maandag- en woensdagmiddag, de zaal is open om 13.30 uur 
en het kaarten, sjoelen, rummikuppen en  andere gezelschapsspelen starten om 
14.00 uur. Voor alle KBO-PCOB soosmiddagen verwelkomen we u dan ook 
graag.      
 
KBO PCOB  nieuws van de voorzitters: 
 

Op 23 maart a.s. houden we een gezamenlijke jaarvergadering. De agenda vindt 
u elders in deze Info. 
Zoals eerder gezegd, streven we ernaar om één belangenorganisatie te worden 
op christelijke grondslag voor ouderen in Winterswijk.  
Hoe de fusie exact invulling krijgt, is nog steeds niet duidelijk door perikelen 
op provinciaal en landelijk niveau. 
Het voltallige bestuur van beide organisaties ziet het als haar taak om onze    
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organisaties, die door de vorige generatie zijn 
opgezet, toekomstgericht door te geven aan 
de volgende generaties. Dit met het besef dat, 
gezien het ledenbestand van beide              
organisaties, het vasthouden aan de oude 
structuren geen optie is. 
Wel willen we dat zo doen, dat we u allen 
daarin meenemen om zo tot een sterke       
ouderenorganisatie te komen. Uw inspraak en/of ondersteuning horen we graag 
op 23 maart. In de herfst hopen we op een extra ledenvergadering  tot een        
definitief besluit te komen. 
 
Anton Reuvekamp en Ben Simmelink   
 
Themamiddagen KBO-PCOB voorjaar 2023:  
 
De eerste themamiddag in 2023 was op 26 januari en nog in het                      
Zonnebrinkcentrum. Op deze eerste middag van het nieuwe jaar verzorgde het 
Gilde uit Winterswijk een digitale wandeling vanaf de oorsprong van de      
Whemerbeek richting Winterswijk. De groep leden van KBO en PCOB was niet 
zo groot, 28 in getal maar de verhalen van de heren van Het Gilde waren      
boeiend en interessant.  
De tweede themamiddag was op donderdag 23 februari 
in ons nieuwe ontmoetingscentrum aan de Ratumsestraat 
20. Dit was een hele gezellige middag met medewerking 
van het  Duo Nootmuskaat de zaal was goed gevuld en 
de stemming zat er al snel in. Ongeveer 60 senioren  
konden genieten van Duo Nootmuskaat, zij speelden het  
liedjesprogramma 'Muzikale Herinneringen'.  
Met Nederlandstalige liedjes uit de vorige eeuw en korte anekdotes, namen zij 
de aanwezigen mee naar de tijd van 'toen'. Voorzitter Ben Simmelink sloot af 
met de zin: “Wij lieten ons verrassen en we waren blij verrast”.   
De derde themamiddag is op donderdag 23 maart en het hoofdthema is dan de 
KBO en PCOB ledenvergadering met aansluitend 
een gezellige bingo met leuke prijsjes. Verderop in 
deze Nieuwsbrief staat de uitnodiging en de agenda 
voor het eerste gedeelte van de middag.               
Voor de Bingo kunt u kaarten kopen voor een bedrag 
van 3,- euro per kaart, er worden drie rondjes bingo 
gespeeld.  
De vierde Themamiddag is op donderdag 20 april, deze laatste themamiddag  
van voorjaar 2023 gaat over de textiel of de geschiedenis van Winterswijk. 
Alle themamiddagen zijn in het nieuwe ontmoetingscentrum aan de                
Ratumsestraat 20. We vragen 3,- euro entree en daarvoor krijgt u twee maal   
koffie of thee. Het zou kunnen dat we genoodzaakt zijn om voor de                
themamiddagen in het najaar 5,- euro entree gaan vragen, maar dat hoort u nog. 
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Rijbewijskeuringen Winterswijk: 
 
Automobilisten kunnen zich via Regelzorg in het Zonnebrink Centrum          
medisch laten keuren voor C/D/E, tot 75 jaar is de prijs € 70,00. 
 
Afspraak maken 
Een afspraak voor het spreekuur kunt u uitsluitend maken via RegelZorg: 
Gemakkelijk en snel via onze website: www.regelzorg.nl of tijdens             
kantooruren via de afsprakenlijn:  088 2323 300. De volgende data kunt u    
noteren: (onder voorbehoud)  donderdag 9 maart en vrijdag 24 maart.   
Kosten Senioren Klein € 50,00 en Groot Rijbewijs € 70,00. Voor het laten    
invullen van een rapport oogarts gaat u naar www.regelzorg.nl/oogarts of belt 
u ons. Houd zelf de einddatum van uw rijbewijs in de gaten en begin 4     
maanden voor deze datum met het verlengen van uw rijbewijs, indien u ook 
medisch gekeurd moet worden.  
 
Hulp bij uw belastingaangifte 2022: 
  
Ook dit jaar kunt u hulp krijgen bij het         
invullen van uw  belastingaangifte over het 
jaar 2022. De belastingaangifte moet u doen in 
de periode vanaf 1 maart t/m 1 mei van dit 
jaar. We hebben niet meer te maken met      
coronamaatregelen, u maakt zelf een afspraak 
met een van de belastinghulpen. Er zijn in 
Winterswijk drie KBO leden die andere KBO- en PCOB leden kunnen helpen 
met het invullen van een eenvoudige belastingaangifte.  De vrijwillige            
belastinghulp vult uw belasting in via uw eigen DigiD of e-Herkenning.         
De  belastinghulp vraagt een kleine onkostenvergoeding deze mag niet hoger 
zijn dan 15 euro per persoon. Wilt u hiervan gebruik maken bel dan een van de 
belastinghulpen Gerda Osinga  785072 Ger Saris 563235 of Anton Reuvekamp 
06-29110282 en alles komt goed!! 
  

Sociaal Team van de Post    
  
Verborgen armoede 
Armoede is weer volop in beeld door de hoge 
energieprijzen en steeds hoger wordende prijzen 
van de dagelijkse boodschappen. Meer mensen 
komen in financiële problemen.  
 
Mogelijke aanwijzingen: 
Iemand draagt steeds weer kleding die niet bij het seizoen past en gaat niet 
(meer) naar de kapper. 
Huis en tuin zijn slecht verzorgd en onderhouden. 
In de winter is het koud in huis.  
Iemand nodigt geen mensen uit  en als ze er zijn wordt er geen koffie of thee 

https://regelzorg.nl/afspraak-maken-online?stap=1
http://www.regelzorg.nl/oogarts
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aangeboden. Iemand is niet (meer) lid van een vereniging of 
gaat niet (meer) naar de soos. 
(Niet) vragen om ondersteuning 
Om verschillende redenen vragen mensen die daar recht op 
hebben geen (financiële) steun. 
Het kan zijn dat ze de weg niet weten (“Waar kan ik hulp    
krijgen?”), uit principe geen hulp willen (“Ik heb mijn hele   
leven mijn hand niet opgehouden en nu dan wel?!.” ) of zich 
schamen (“Dat ik dit moet vragen”.) 
Het kan helpen als een ander die nood herkent en het gesprek 
aangaat. Zo kan er misschien een oplossing komen.  
Vragen over financiën 
Bij Sociaal team de Post kunt u terecht met al uw vragen. De medewerkers  
kennen de (financiële) regelingen en ook de praktische hulp.  
Iedere werkdag tussen 09.00 – 12.00 kunt u tijdens het inloopspreekuur zonder 
afspraak terecht bij de Post, Balinkesstraat 4 in Winterswijk. Een afspraak ma-
ken kan ook via de mail depost@winterswijk.nl of telefonisch via (0543) 543 
960. 
 
Vitaminen voor het leven:  Nostalgie is van alle tijden 
 
Woensdagmiddag op de bank, 
alleen ranja, nog geen frisdrank. 
Elastieken tot je af was, 
schaatsen op een echte plas. 
Belletje trekken in de buurt, 
kaatsenballen tot het schuurt. 
Ome Willem, familie knots, 
gewonnen knikkers, super trots. 
Stuif ’ns in en Klassenwerk, 
samen spelen, samen sterk. 
Honeymoon en Wie-kent-kwis, 
kijken welke marmot ‘t snelste is. 
Buiten spelen, de hele dag, 
verzin een spel, want alles mag. 
Het zijn herinneringen die ons resten, 
uit mijn tijd zijn toch de beste. 
Liny Nijhof. 
 
Laatste nieuws over ons Senioren ontmoetingscentrum: 
 
Wat hadden wij een pech, wateroverlast door een gesprongen boiler zorgde   
ervoor dat het ontmoetingscentrum na ruim een week open te zijn geweest weer 
voor 5 dagen dicht moest. Door met man en macht de 10 kub water eruit te  
zuigen en daarna door de bouwdrogers de rest te laten opruimen konden we na 
5 dagen weer open. Wel hopen we dat ons verder leed bespaard zal blijven en 
dat we rustig kunnen toewerken naar 24 maart a.s. de dag van de officiële    

Ouderenadviseur: 
Claudia Bosscher 
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opening. Het bestuur van de SOSW zal er alles 
aan doen om van Ratumsestraat 20 een       
bruisend ontmoetingscentrum voor ouderen te 
maken. Er is nog de mogelijkheid om een   
passende naam voor het ontmoetingscentrum te           
bedenken en in te leveren. U mag een passende naam insturen of doorgeven aan 
het KBO secretariaat Dingstraat 16, tel. 785072 of     
e-mail: kbowinterswijk@gmail.com De naam die gekozen gaat worden zal        
tijdens de openingsceremonie op 24 maart onthuld worden. Als u degene bent 
die de passende naam heeft ingestuurd dan valt u in de prijzen. Mocht u bij het 
lezen van dit nieuws net zo blij zijn als wij en u wilt vrijwilliger worden in dit 
nieuwe ontmoetingscentrum, in de functie van gastvrouw of gastheer, neem dan 
contact op met Hans Willemsen tel.06-25150087  
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Enkele foto’s van de verhuizing 
op vrijdag 27 januari 2023. De 
meubels en overige spullen zijn 
een half jaar opgeslagen geweest 
in een winkelpand aan het    
Weurden. Ook aan de inwendige 
mens was gedacht, Corrie Jans-
sen had heerlijke soep gemaakt. 
Met een gehuurd vrachtwagentje 
werden de spullen naar het ont-
moetingscentrum  gebracht. 

Vrijdag 24 maart zal ons nieuwe                   
ontmoetingscentrum officieel geopend worden 

door wethouder Wim Wassink.  
Het bestuur van de SOSW wil met gepaste trots 

haar centrum aan u tonen.  
Er is vijf weken hard gewerkt om het zover te 
krijgen. Wateroverlast gooide nog wat roet in 

de feestvreugde,  
maar ook dat werd met vijf dagen overwonnen. 
Winterswijk en het bestuur van de SOSW is er 
klaar voor om alle ouderen van Winterswijk 
vanaf 55 jaar en ouder een gezellige plek te   

bieden voor ontmoeting, ontspanning en              
levensvreugde. Deze middag zal ook de naam 

van het centrum bekend gemaakt worden. 
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KBO en PCOB  
JAARSVERGADERING 2023 
 
De besturen van de KBO en PCOB afdeling 
Winterswijk nodigt al haar leden van harte 
uit voor de jaarvergadering op donderdag 23 maart 2023 in het nieuwe 
ontmoetingscentrum Ratumsestraat 20.  
Aanvang om 14.00 uur, u bent van harte welkom vanaf 13.30 uur.  
 
AGENDA  
 
1. Opening: door voorzitter PCOB Ben Simmelink en bijdrage Liny Nijhof.  
  
 1a. We staan even stil bij hen die ons ontvallen zijn in 2022. 
 

2. Notulen: jaarvergadering d.d. 07-07-2022 Secretaris.  
 

3. Jaarverslag 2022: KBO en PCOB door onze secretaris, Gerda Osinga.  
 

4. Kascommissie:  a. verslag financiën 2022;  KBO en PCOB 
        b. benoeming nieuwe kascommissie. KBO en PCOB 
 

5. Financiële jaarverslag 2022: door de penningmeesters,                                      
    Ingeborg Mol en Johan Langenbarg.  
 
6. Bestuursverkiezing:  

PAUZE! 
 
7. KBO- en PCOB nieuws landelijk, provinciaal en plaatselijk:  

a. Ontwikkelingen m.b.t. KBO-Gelderland 
b. Ontwikkelingen m.b.t. samenwerking KBO – PCOB. 
c. Ontwikkelingen m.b.t. het samen gaan van de Winterswijkse afdelin-
gen van KBO en PCOB en hoe wij als besturen daar stappen in willen 
zetten dit jaar, met natuurlijk uw goedkeuring en instemming. 

 
8. Ontwikkelingen rond het ontmoetingscentrum voor  
 senioren, officiële opening vrijdag 24 maart om 15.00 uur.   
 
9. Rondvraag en Sluiting: door vicevoorzitter KBO Anton. 
  
Na de vergadering maken we er een gezellig samenzijn van 
met 3 rondjes bingo met mooie prijzen en een hapje en een drankje. Beide 
besturen nodigen u allen hierbij van harte uit om ook dit gedeelte bij te 
wonen. 

De jaarvergadering begint om 14.00 uur!! 
TOT ZIENS OP  DONDERDAG 23 maart a.s.  

Secretaris Gerda Osinga, tel. 785072. 
 
 



Bijdrage oud-voorzitter PCOB Zwier Kremer.  

 

In de digitale nieuwsbrief kbo-pcob kunt u als u internet 
hebt in de komende maanden een verhaal  lezen van de 
hand van Zwier Kremer. Dit is te vinden op de site van de 
PCOB. (Of via google: internetnieuwsbrief november kbo
-pcob Winterswijk)  

Zwier is geboren in Borne en heeft een aantal       verhalen    
geschreven in de Twentse taal. Die kunt u lezen. Deze 
maand een verhaal  met de titel: “Legaal appels jatten”.  
Zwier vindt het fijn als hij een reactie krijgt van lezers.   
Het e-mailadres van Zwier is: z.kremer@planet.nl   

 

Legaal appels jatten 
 
Biej Fritske thoes hadden ze twee proemenbeume in ’n hof. Ze hadden nen gro-
ten hof. 
Minstens 50 … of  misschien wal 60 meter lang. In dee tied hadden de meeste 
leu dat ok wal neudig, want ’t waren meestentieds grote hoeshoaldings.   
Biej alle leu in de buurte, dee zonnen hof hadden, stunnen wal ’n stuk of wat 
appel’ of peerebeume. Mear biej Fritske nich…. Doar stunnen alleen mear twee 
proemenbeume en dat was het dan ok; want de rest van ’n hof wörden broekt 
veur greunte; zoas tuffel, bonen en bieten en al dee soorten leage gewassen, dee 
makkelijk te verbouwen bint en good wat opbrengt. 
Wieder was d’r  niks.  
Dat kon ok nich aans, want biej Fritske hadden ze neggen keender in de 
kökken, zeuvn jongs en twee deerns en veural dee jongs… dee konnen wat an 
as’t op etten ankwam. 
Oonder beume greuit now eenmoal nich völ, woar as iej ow de maag met vullen 
könt. Dus ginnen appelboom, ginnen peereboom, nee…. jammer genog; alleen 
twee proemenbeume, doar mossen ze ’t met doon.  
Now was Fritske naar gek op proemen; mear tot zien groot verdreet, hadden 
dee beume hoast gin drach. Wat d’r an proemen ankwam, had nich völ um ’t 
lief. Iej konnen ze meestentieds wal op één haand tellen. 
Want dee beaide beume wörden ok nooit sneujt. Dat kon dan wal es de oorzaak 
wean van de magere opbrengst. Zee hadden biej Fritske thoes now eenmoal 
nich völle kees getten van het sneujen van proemenbeume. 
Loat wean.. 
Elk joar keek Fritske of d’r proemen an zaten en dan telden hee ze en as ze 
riepe waren of better ‘ezegd… hoaste riepe waren, gung he d’r biej. 
Dan klautern hee in ‘n boom. En ok al zaten ze op nen lastigen plaatse…hee 
kreeg ze wal te pakken. Want as iej iets heel geern wilt, mot iej d’r wat veur  
oawer hebben en dan lukt dat meestentieds ok wal. 
En dan leut he zich dee proemen good smaken.  
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Biej de buren en wieder op in de buurte zaten meestentieds völ appels en peren 
an de beume…. Mear joa, dee waren nich van ow en doar mos iej van            
ofblieven; want appels oonder’n droad hen kriegen, stun geliek an jatten. En 
jatten…, aans ezegd…. stellen, dat mag iej nich, want dat was een gebod dat 
elken    zundag in de keark wör veureleazen.  Doar moch iej nich ankommen, 
eagenlijk moch iej der nog nich ens noar kieken, want dan stön het gevoar van 
stellen op de loere.. 
 
Mear de appels zaten d’r wal, ze zagen d’r ok wal mooi oet en at ze riepe     
waren, dan waren ze merakels lekker….En dat wus Fritske wal. 
En zo milln in ’n zommer, keek Fritske natuurlijk wal es, of d’r ok nen appel of 
nen peer an de goeie kaant van ’n droad lear en as iej geluk hadden en nen   
aander ow nich veur was wes, dan had iej nen lekkeren appel of mangs nen 
sappigen peer. Dat was legaal. 
Zo gung ‘n zommer veurbiej met of en too nen appel of nen peer en dat smaken 
dan wal zo good, da’j d’r hoast nich genog van konnen kriegen. 
En zeg now zölf: Iets wa’j of en too kriejt smaakt meestentieds better, as dat 
wa’j elken dag kriejt. 
 Mangs gooien hee dan ok wal is ’n knuppelke in ‘n boom den met ’n paar   
tekke oawer ’n droad hen hung en as d’r dan wat of völlen en an de goeie kaant 
van ’n droad terecht kwammen, dan ha’j onwies völ geluk.  
Want wat an de goeien kaant van ’n droad lag moch ie metnemmen; dat was 
gin stellen….dat was legaal ….dat was dan ok gin zunde. 
En met dizze kennis kon Fritske wal good leaven, want zo kreeg he wat meer 
ruumte om zien doon en loaten recht te zetten.  
   Op nen middag kwam Jehan biej Fritske achter thoes hen kieken. Fritske was 
een betke an ’t klungeln in de schuure, wat wieder niks um hakken har.  
Jehan, woonde een paar huuze wiederop in de zölfde stroat en as hee niks te 
doon had, dan bedachen hee zich wal is wat woar as ie ow good met konnen 
vermaken. En hee had dus now niks te doon, want hee zocht Fritske op om wat 
um haan te hebben. 
“Hoi Fritske” zea Jehan, “zulle wiej is goan appels jatten? Ik wet hele mooie 
appels te zitten. “ 
       Fritske mos efkes noadeanken en zea toen nog wal tegen Jehan… dat      
appels jatten eagenlijk nich  moch… meer zea Jehan: “ “Iej hooft nargens bang 
veur te wean, want d’r gebeurt ow niks. “ 
“En… ze bint merakels lekker.” 
Noh ja, ’t leek  Fritske ok wal spannend too en dus gung he eagenlijk nog wal 
gemakkelijk oawerstag. 
“Kom mear achter miej an; ik wet wal hoo of wiej d’r kommen mot.”Zear he. 
Zo gezegd, zo gedoan. Jehan veurop en Fritske d’r achteran. De tocht begon 
biej Fritske achter ’t hoes en zee leupen tot achterin ’n hof en kropen too biej 
Beunink oonder ’n heg hen; too zo snel meugelijk deur’n goarden , want ze 
mossen ow nich zeen  en too wier oonder ‘n heg deur biej Telman en as ‘n   
haazen gloepens snel deur ’n hof oonder  ‘t prikkeldroad deur um in ‘n hof van 
Hobbelt te kommen.  Met rooie köppe van spanning, um nich esnaaid te      
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worden oonder de volgende heg deur en too zea Jehan:” Noh.. wiej bint d’r.” 
En too zag Fritske dat ze in ’n hof van Jehan zien Va en Moo waren terecht 
kommen. 
“Mu’j is zeen wat ’n lekkere appels at d’r an dizzen boom zit.” Zea Jehan. 
“Dat bint wal mooie appels…, mear dee köj toch nich zo mear plukken?”Zea 
Fritske. 
 As ow Va en Moo dat zeet.” 
“Oh, doar hoof ie nich bang veur te wean …. dee könt het nich zeen, want dee 
bint ’n helen middag nich thoes. 
Too hef Fritske d’r ’n stuk of wat plukt, in ‘n tuk stökken en d’r eene               
op’egetten. En wat was den appel lekker. 
Natuurluk hef Fritske wal efkes noa’dacht of dat wal kon en mocht, mear hee 
dachen: “as Jehan d’r biej is dan is dat toch nich stiekum jatten.  En as ‘t nich 
stiekum is, dan is dat legaal.” 
Too he thoes kwam met de bokse vol appels, hef he zien breurs d’r ok allemoal 
eene gevven. Want as ie d’r ’n stuk of wat hebt en de aander gin eene, mot iej 
dee ok wat doon. Dat had hee ok in de kark heurd… en dan deed iej nen goeien 
doad… 
En hee hef den nacht dan ok wal good ‘esloapen. 
 
Zwier, weer hartelijk dank voor deze bijdrage. 
 
 
Digitaal nieuws 
De politie heeft enkele verdachten in hechtenis genomen die ervan verdacht 
worden privégegevens van honderden miljoenen mensen gehackt te hebben.     
E-mailadressen, wachtwoorden en andere data zijn niet allemaal meer veilig. 
Gelukkig zijn er mogelijkheden om te controleren of je wachtwoord is           
gehackt. De eerste mogelijkheid is om in de browser te zoeken naar de  

volgende site: https://haveibeenpwned.com.                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

Vul je e-mailadres in en het volgende verschijnt. Mijn e-mailadres is dus       
gehackt.  

Meteen actie ondernomen en mijn  wachtwoord direct veranderd. Om dit nu te       
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controleren is er een site waar je kunt controleren of je veranderde wachtwoord 
is gehackt. 

De naam van de site is: https://scatteredsecrets.com/ 
Dit heb ik ingevuld en mijn opnieuw ingestelde wachtwoord is veilig. Zie be-
richt hieronder: 

Doe met dit artikel uw voordeel en veel succes met uw controle. Wim Sikking 

 

Column maart 2023 

Deze maand kunnen we weer naar de stembus. De verkiezingen voor de      
Provinciale Staten zijn op15 maart. Natuurlijk doet iedere partij een oproep om 
naar de stembus te gaan. De democratie in ons land staat onder grote druk. De 
politiek (Regering en Tweede Kamer) hebben de laatste dertig jaar alle        
problemen voor zich uitgeschoven.  Nu zitten we met de gebakken peren. Het 
gevolg is een aantal partijen die zich op één onderwerp concentreren. Neem de 
partij van Esther  Ouwehand, Wilders, Baudet en Caroline van der Plas,      

Laurens Dassen, Sylvana Simons en Joost Erdmans. Ongetwijfeld met de beste 
bedoelingen.  

 Bij de debatten die ik volg zakt je broek af. Niemand, op enkele                   
uitzonderingen na (Omtzicht en Leijten) neemt verantwoordelijkheid voor    
deze misstanden. Zelf als Rutte de moed zou hebben om af te treden: Wie in 
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Vul hier uw   
e-mailadres 
in. 

https://scatteredsecrets.com/


vredesnaam kun je wel vertrouwen? Daarvoor is bestuurlijke vernieuwing 
broodnodig. 

Wel heb ik vertrouwen in een omslag in de huidige politiek. Ik wijs naar het  
instellen van het Burger Beraad. In twee provincies zijn hier voorbeelden in te 
zien. Ik noem het Burger Beraad in Zeeland over de zorg en het Burger Beraad 
in de provincie Gelderland.  De samenvatting van dit beraad is op het internet 
in te zien. 

https://www.gelderland.nl/themas/duurzaamheid/klimaat/burgerberaad. 

In het kort komt het hier op neer dat niet de politiek, maar alle geledingen die 
kennis hebben, na willen denken over oplossingen uitgenodigd worden om hun 
kennis en ideeën te delen. Wie worden er uitgenodigd? De uitnodiging vindt 
plaats door middel van loting. Je kunt als je een uitnodiging krijgt, weigeren. 
De aanbevelingen die vervolgens een breed draagvlak hebben, moeten wel    
opgevolgd worden door de verantwoordelijke politici. Dan pas spreken we over 
democratie, omdat de burger dan echt  
invloed heeft. Niet het denken in alleen 
maar in winstmarges, maar in een andere 
bestuurscultuur. De crux is wel: wat    
gebeurt er met de aanbevelingen.     
Daarvoor bestaat de kans om te kunnen  
stemmen. De kieswijzer is hierbij een 
goed hulpmiddel.  
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Het Rijnlands economisch model. 

 Het Rijnlands modelwordt meestal gebruikt als een alternatief voor het         
zogeheten Angelsaksisch model waarbij alle ruimte aan de krachten van de 
vrije markt wordt gelaten en de overheid zich zo veel mogelijk afzijdig houdt.  

Het Rijnlands model veronderstelt een overheid die zich actief bezighoudt met 
zaken als milieu, ruimtelijke ordening, onderwijs en sociale vraagstukken. Er 
zal dus een grote publieke sector zijn en relatief veel regulering. Daar dit geld 
kost zal ook de belastingdruk relatief hoog liggen. Hier staat tegenover dat er 
veel voorzieningen voor de minderbedeelden bestaan en dat veel                
overheidsvoorzieningen goedkoop of gratis zijn. 

Dit komt het duidelijkst tot uitdrukking in het onderwijs. De overheid probeert 
te verzekeren dat iedereen toegang heeft tot kwalitatief hoog onderwijs. De 
collegegelden zijn relatief laag en de kwaliteit is van constant niveau. Dit staat 
in tegenstelling tot de Angelsaksische landen waar zowel prijs als kwaliteit per 
universiteit sterk kunnen variëren. (bron: Wikipedia) 

Nu is het vaak de praktijk dat plannen die door burgers ingediend worden vaak 
instemmend worden aanvaard, maar in de la belanden. Dit omdat er weer   
nieuwe verkiezingen plaats vinden en dus kun je als burger weer opnieuw je 
plan indienen. Dit hebben we in Winterwijk vaak meegemaakt bij onze plan-
nen voor een ontmoetingscentrum voor ouderen. 

Terug naar de adviezen van het Burger Beraad in Gelderland 

Ik denk dat burgers dan wel vertrouwen krijgen in de politiek als ze echt mee 
kunnen denken. Hier volgen enkele adviezen van deze raad: 

RODE DRADEN DOOR DE ADVIEZEN 
De adviezen zijn los van elkaar te lezen en uit te voeren. Maar alle adviezen  
samen zorgen voor een aantal waardevolle inzichten. Deze staan in de         
volgende pagina’s als rode draden beschreven. 

Inwoners en ondernemers beter informeren 

Wat opvalt is dat deelnemers voor veel adviezen oproepen tot betere              
informatievoorziening richting inwoners en ondernemers: voordat je een actie 
of gedragsverandering van mensen kunt vragen, moeten ze eerst veel meer  
weten van de achtergronden. Start daarom een expertisecentrum om de               

Minder vrijblijvend 

Ook valt op dat veel adviezen een veel meer sturende rol van de overheid    
verwachten. Als we deze opgave willen aanpakken; dan moet het minder    
vrijblijvend. Maar bij minder vrijblijvendheid hoort wel beter faciliteren. En 
minder vrijblijvend mag niet betekenen dat draagvlak, rechtsbescherming of 
democratie onder druk komen. We verwachten van de provincie hier          
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zorgvuldig mee om te gaan en het belang van de burger niet uit het oog te     
verliezen. 

 

Sorteer voor op (technieken voor) na 2030 

Ook valt op dat veel adviezen nu al vragen meer voor te sorteren op een      toe-
komst na 2030. Het advies ‘aandacht voor andere geluiden’, maar ook      ande-
re adviezen, vragen om een overheid die op meer paarden wedt, en ook nu al 
voorsorteert op mogelijkheden die wellicht pas na 2030 kansrijk zijn. 

 

Lobby bij gemeenten, Rijk en Europa 

In veel gevallen is de provincie niet de aangewezen overheid om een probleem 
op te lossen, een kans te benutten, nieuw beleid of regels te maken of projecten 
op te zetten. Dan kan de provincie niet meer doen dan lobbyen bij andere         
o verheden. Het burgerforum spreekt de overheid als geheel aan en doet ook 
een beroep op andere overheden om met de adviezen aan de slag te gaan. Zorg 

als provincie en andere overheden dat je je eigen doelen haalt, je aan je eigen 
regels houdt en deze ook handhaaft. 

 

Verbinding tussen de adviezen 

Om te kunnen komen tot een advies, was het nodig om de klimaataanpak op te 
delen in onderwerpen en (deel)adviezen. Dit is gedaan in het besef dat de      
klimaataanpak bestaat uit een groot aantal onderwerpen en aspecten die niet los 
van elkaar kunnen worden gezien. Overkoepelend advies aan de provincie is 
dan ook om bij de uitwerking van de adviezen aandacht te hebben voor deze 
samenhang. 

Klimaatparagraaf met integrale klimaattoets 

Naast de samenhang tussen de adviezen en onderwerpen binnen de                
klimaataanpak, hebben de deelnemers ook ervaren dat de klimaataanpak      
raakvlakken heeft met alle andere terreinen waar de provincie plannen en      
beleid voor maakt. Daar valt ook nog veel (klimaat)winst te boeken.               
De deelnemers adviseren de provincie in alle provinciaal beleid en in alle    
provinciale (uitvoerings) plannen een klimaatparagraaf en integrale               
klimaattoets op te nemen. 

Eerlijke verdeling van lusten en lasten tussen markt, burger en over-

heid 

In veel adviezen en motiveringen wordt aandacht gevraagd voor hoe de lusten 
en  lasten van de klimaataanpak verdeeld worden. Er is behoefte om hier meer 
evenwicht in te brengen. De overheid moet vaker het goede voorbeeld geven, 
burgers moeten meer kunnen profiteren van de opbrengsten van de                     
klimaataanpak en energietransitie, bedrijven moeten een grotere bijdrage        
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leveren aan het aanpakken van problemen en de markt en economie verdienen 
minder gewicht in de belangenafweging van mogelijke maatregelen.  

Wat zijn de taken van de provincies: 
• Duurzame ruimtelijke ontwikkeling 
• Milieu, energie en klimaat 
• Vitaal platteland en natuurbeheer 
• Regionale bereikbaarheid 
• Regionale economie 
• Cultuur en monumentenzorg 
• Toezicht op de gemeenten 
•  
Toch is de provincie voor veel mensen onzichtbaar. Misschien wel omdat ze 
niet zo veel in het nieuws zijn als de landelijke politiek. Wetgeving is nu zo  
ingewikkeld   geworden dat de overheid zijn eigen wetten niet meer kan    
handhaven. Veel wetten zijn met elkaar in tegenspraak. Het gevolg is dat    
ambtenaren zich precies aan de wet houden en dat houdt in dat er bij             
tegengestelde wetgeving er dus niets gebeurt. Ook kennen we de voorbeelden 
dat ambtenaren de minister niet goed informeren! 
 
Vandaar de oproep aan burgers om te participeren in Burger Beraden. De      
ouderenbonden willen proberen om hier in Winterswijk een invulling aan te  
geven.    Wim Sikking 
 
 

Stemmen  geeft burgers de 
kans om invloed uit te        
oefenen. Het is te gek voor 
woorden dat dit maar één 
keer in de 4 jaar kan.      
Daarom moeten burgers het 
heft in handen nemen om de 
politiek wakker te schudden. 
Stop met elkaar de maat    
nemen. Zoek de verbinding 
om samen oplossingen te    
bedenken. 
 
Nederland is een te mooi 
land om het door de politiek 
te laten 
Mislukken. 


