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Verslog von de vergoderíng von het Algemeen Bestuur von WCL
14 november 2Ot6 20.00 - 23.00 uur te Winterswijk (Roerdinkhof)

Aanwezig:

Leden: dhr.6.J. teGronde (voorz.)

dhr. H. àrevers (plv. voorz.) dhr. A. Schoemaker (secretaris)
dhr. H. Eelink dhr. J. Wytemo
mw. H. Bruggink dhr. A. Scholten
dhr. R. Schröder dhr. d¿ Roos

dhr. D. Eggink mw. G. Boessenkool

dhr. M. van Dam dhr. B. Heesen
mw. tePeele mevr. G. Kruisselbrink

Publiek: diverse personen
Afwezig: domes Smolbrook en Ros, heren Stronks env/dLaan
1. Opening

De voorzitter opent dezevergadering door eenieder welkom Ieheten.
De ogendo voor vonovond is oongepost. De presentatie omgevingsvisie komt tevervallen door

afwezigheid von de heer Vedder. De ogendopunten 7 en 8 worden omgewisseld.

2. Mededelingen
. Vergaderschema 2Ot7 - ABvergaderingen 13 februori,?9 mei en 13 november 2Ot7

Dota DB vergaderingen zijn nog níet definítief vastgesteld.
. Op 31 oktober j.l. heeft de donoteursexcursie plootsgevonden in deBekendelle.

Als nieuwe donoteurs zijn oongemeld deheer J. Stronks en Storing advies.
. Jnschrijven KvK - olle stukken liggen nu bíj de notoris.
. Joorlijksevergoedingen zullen eind november/begin december worden overgemoakt.
o Tijdens het ziekenbezoek bij dhr. Horfsterkomp is hem eenboek overhondigd.
. Glasvezølproces - 1" kwortool2OIT. Er is nog overleggaandemel de províncie overhet

leggen van de kobels longs de provincíolø wegen.

Deheer Scholten vroogt oÍ er nog overleg plaofsvindt met LTO over gebruik gronden.

De voorzitter antwoordt dot het in de meest e gevallen om gemeen'fegrond gaat.

En is men verontwoordelijk als bij het leggen von kobels de glasvezel wordt geraakt?

De voorzitt er geeÍl oon dot door het doen von een KLT.C melding in de meest e gevallen

wel duidelijk is waor de glasvezel ligt.
. Leader voortgang: Er zijn 8 projecten ingediend, woorvon er opvoorhond ol 3 afvíelen,

o.o. omdot deze door een mootschap woren ingediend. Von de overgebleven 5 is er
u itei nde I i j k 1 proj ect (Mor i ënve ld e) door gegaan.

De volgønde 'lender wordt opengesteld op 17 oktober, waorbij deProvincie nu ook

indiening door mootschoppen mogelijk moakt.

Voor de 2'ronde zíjn o.o. ingediend: Achterhoek Spektokel Tour, hoogstomfruít,
Winterswijkse opp, Berkellond Beach, Kulturhus Westendorp enbíerbrouwerij àroenlo.

Vroog wordt gesleldhoeveel ienders e? pe? joor zijnZ
Voorzitter geeft oon dot Leader nog ó joor goot lopen met 2 tenders pør joor tot 2 joor
voor hef eínd von het Leader proces. Ook in 2Ol7 wil menLeader cof és houden.
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. GePland staot in 2OI7 een WCL symposium met ols onderwerp duurzome londbouw.
Hiervoor worden ideeën gevraagd. Mw. Boessenkool geeft oon dat zij een bijdroge kon
leveren, evenols LTO.

. Op 7 oktober j.l.heeft eenbijeenkomst "nieuwe initiotíøvøn" plootsgevonden in het
gemeentekantoor. Hierbij wos ook de nieuwebeheerder von Notuurmonumenfen oanwezig.
Als nieuwe initiotieven zijn o.a. genoemd: kookworkshops, stodstuinbouw, klompenpod,
heideboeren, schoopskooi, uitkijkpost vuilnisb elt en omschakelen naar biologische
londbouw.

Ùe heer von Dom geeft oan dot het belangrijk is dot er een koppeling goot plaotsvinden
en dot er eenvervolg komt op dezebijeenkomst.
De voorzitter ontuvoordt dot met name de mensen zelf moeten zorgen voor het vervolg.
Als gemeente kon men oporte gesprekken houden met de initiotiefnemers.
Er is nog geen concreet idee over het vervolg hiervon.

o Er is uitstel aangevîaagd voor het project restourotíe Roerdinkhof.
. "Nczomeren ín Winterswijk" - evoluotie volgt.
. De duurzoomheidsregeling is weer opengesteld. Betreft een leenbødrog van € 2.500,- tot

€ 25.OOO,- voor een periode von 10-15 jaor. Voor de I' tranche zíjn er 130 oonvrogen
binnengekomen, woorvon 93 positief en29 op een wachtlijst.

. Op 23 november o.s. ís et een voorlichting over gebruik oardwormen.
Aonmelden hiervoor is nog mogelijk.

. Subsidíeregeling LeeÍbaarheid - Provincie wíl verantwoording voorof i.p.v. ochteraf .

Dit betekent dof het projectplan volledig onderbouwd moet zijn, incl. bedrogen en uren.
Di¿ ondersteund dienen te zijn door offer'les.

3. Versfog AB vergadering 3O mei 2Ot6
N.o.v. høt verslag merkt deheer Scholten op dot er geenvergoeding wordt toegekend voor het
schoonmoken von de woterschop sloten. Onderhoud komt tørecht bij de aanliggende eigenaar.
Na 2 joor zol er een evaluatie plootsvinden.
Voorzitter vraagt om een reoctie vonuít het gebied, mede met het oog op de evaluatíe.
WCL project von maken? Mede ín verbond met coördinatie von wørkzoamheden?
De secretoris meldt dot er morgenmiddag gesprek staot geplond met het waterschop over
gr ensov er sch r i j dende b eken.

4. Presentotie omgevingsvisie.

Dezepresentotie wordf doorgeschoven noar devergadering vcn L3 februari 2OL7.

Besluitvorming vindt plaots in de rood von jonuari. Er waren 29 insproakreacties: deze zullen
evenlueel nog uitgenodigd worden voor eenvervolggespreknaverwerking van reoctie(s).

5. Winterswijkse oonpok

Dit betreft een enquête onder ruim 110 verenigingen in het buílengebied. Hoofdondetweîp is wot
zijn de directe en de toekomstige gevolgen voor de voorzieningen en functíes in het buitengebied
als het oantol inwoners doolt en vergrijst.
Deheer de Roos meldt dat de BSV eenvergadering heeft gehouden m.n. over dø organisotie
(huishoudeli jk reglement, plon von oanpok e.d.) von de BSV. De orgonisotie is nu fors
aangescherpt en geprofessionoliseerd. Gevraogd wordf hierop een ioelichting te geven ín de
v olgende AB v ergadering.
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De Winterswijksø oonpok is fevens een oproep om door Ie gaan met het ontwikkølen von plonnen,

m.n. bij de jeugd.

Deheer Scholten vroagt hoe je de jeugd 6ereikt? Niet vio deWeekkront en het Achterhoek
Nieuws.

De heer de Roos en Eggink geven oon dot de meeste jongeren tegenwoordig bereikbaor zíjn vio

sociole media.

Deheer Eelink merkt op dot het orgoniserenvan een disco voor dejeugd eigenlijk uit moet gaan

von de jeugd zelf.
Het hele ropport over de Wintørswíjkse Aanpck is terug telezen op de websi'tevanWCL.
D.m.v. loting wordf stichting Boerengoed winnoar van de prijs voor de digitale deelname aon de

enquête.

6. Hoe gaan we verder met de verkiezing rtlooiste Notuurgebied von Nederlcnd?
Er mocht eigenlijk pør provincie maar L deelnemer zijn, moor in Gelderland was ør nog t,n.l. de

Veluwe. Als vervolg op de verklezing dient er een uitvoeringsprogrommo gemookt te worden voor
d¿ komende joren, met o.o.

. Londschopsroute door de 3 gemeenten

. Website oonpossen

. Project "nazomeren" (is een groot succes gebleken)

. Film over alle seizoenen - "een joar in het Natíonool Landschop"

. Lijst mef "rode lijst" soorten
De Raod heeft hi¿rvoor geldbeschikboor gesteld.
Deheer Heesen vroogt of de lijst met "rode lijst" soorten geen extrabeperkingen voor de

londbouw oplevert. Dit is niet het geval.

Bij alle ideeën uitgoan von de volgende 4 pijlers: dagrecrentiø, verblijfsrecreatie, duurzome
londbouw en nat uur / londschop.

Mevrouw Bo¿ssenkool geeft oan dot zijhet ondernemerschop mist in høl hele verhaol.

7. Rondwaog
. De heer Eelink vroogt om de verbe'fering van de zand/Íielspadentekoppeløn oan het

gebruik van deze zandpaden door o.o. loonwerkbedrijven øn Rovo. Hij vraagt om deze
paden te sluiten voor het doorgoond verkeer. Voorzitter zegt toe dit mee le nemen.

. De heer Scholten vroogt naar het bermbeheer. Op sommige plootsen is olles welheel
radicoal verwijderd. Dit zol oon de aannemer worden doorgegeven.

8. Projecten 2Ot7
Hierna worden deleden uiTgenodigd om in een werksessie nate denken over nieuwe projecten
voor 2Q17.

Vonuit dewerksessíe "belevingbuilengebied" zijn een oonlol ideeënaangeleverd, o.o. behoud

boeren in cultuurlandschop, goede fietspoden en knooppuntenroute.
De heer von Dom merkt op dot bij een volgende sessie een totool andør onderdeel uit de visie oon

de orde gesteld dien'f te worden.
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Als nieuwe projecten worden genoemd:
o Ploatsen von soort "fromes" in buitengøbied. Woarvoor don reclome gemookt kon worden

vio de smort Phone.
. Londbouw - híer geproduceerde orgonischesÌoff en ook hier in het gebied houden.

Vb: t¡sq¡s.¡ bermenlangswegen ook hier in het gebiedverwerken.
. Opensfelling Steeng?oeve.
. 2 fietsroutes - 1 "comfortroute" voor gebruikers e-bike en 1 longs smallere zandwegen

voor gebruikers gewone fietsen.

9. Sluiting
Hierno sluit de voorzitter onder dankzegging dezevergadering
De presentotie zal worden doorgestuurd.

Actiel
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nr Actle door opmerkínqen
T prijs loting Boerengoed secretoris
2 Rovo over zandpaden voorzittør
3 maatbeheer : doorqev en opmerkingen s¿cretoris
4 presentotie AB rondsturen -tsecretoris
5 Presen'fatie over BSV op 13 febr E. de Roos
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