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Versfog von de vergoder¡ng von het Algemeen Bestuur von WCL
29 februaei ?Ot6 20.00 - 22.30 uur te Winterswijk (Sevinkmolen)

Aanwezig:

Leden: dhr. G. tr. le Gronde (voorzilter)
dhr. A. Schoemoker (secretoris)
dhr. H. Grevers dhr. H. Eelink
dhr. J. Sfronks dhr. J. Wytemo
mw. H. Bruggink mw. J. Smolbrook (loter)
dhr. J. Roerdink mw. G. Boessenkool
dhr. A. Scholten mw. J. Ros

mw. R. te Winkel dhr. R. Schröder
dhr. de Roos (loter)

Afwezig:
Mw. Kruisselbrink en deherenHeesen, von Dom, v/dLaan enEggink

Op uitnodiging:
Dhr. R. Poppink

Publiek: diverse personen
1. Openíng

De voorzitter opent dezevergadering door eeníeder welkom teheten.
Omdot nog níet alle AB leden aanwezig zijn, zol de Leader presentatie als 1" ogendopunt worden
behandeld.

2. Lesdee
Aalten, Berkellond, Bronckhorst, Doetinchem (met uitzonderingvan de stad), OosT-Gelre, Oude
fJsselstreek enWinterswijk vormen de komende zevønjcor samen het LEADER-gebied.
Provincie is opdrochtgeve? en de P.øgio Achterhoek levert een juridisch rechïspersoon.
Doornoast is er een lokole actiegroep (LAG) woorvon de heer Roel Poppink é,én van de leden von is.
Dezegroep bestoof in totool uiÌ 1ó personen.Voor vragen kon men ook terecht bij mevrouw
J. Kemno, die inmiddels ervaringenheeft opgedoon bij Leoder Twente.
Overkoepelønd thema is krímp, waorbij in de Achterhoek 3 puntøn met nome centrool staon:

. Kernen en dorpen sociool en economisch vitool te houden;

. Circuloireeconomie(groene bedríjvigheid) in het 6uitengebiedteversterken:
¡ Recreotie enToeristne ín de Achterhoek: versterken door betere kwaliteit.

Leader do øløn kunnen zi jn :

Bevordering van de sociale cohesie en een vitool platteland
Versterking von de circulaire economie en/of duurzame energie
Recreotie en toerisme versterken door betere kwoliteit
Heerlijckheid Achterhoek: Kotolysotor voor nieuwe initiatieven, innovofíes en
somenwerkín9
(Gr ensov erschr i jdende) samenwer kingsproj ecten.

Het gaat om eenbedrag von 5,5 miljoen euro subsidietot 2022 vonuit ElJ,dezevengemeenten
enheÌ Woterschop Rijn en fJssel. Dit is moximaal sO% van de totole projectkosten.
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Vragen:
Dhr. Menting - project moet minimool 1 ton zijnZ

Dit bedrog is inmiddels verlaagd tot € ó0.000,-. Om tot dit bedrog tekomen,
kunnen projecten gecombineerd worden. Beoordeling vindt ploots door LAG groep.

Dhr. Scholten -€ 5,5 míljoen per joor? Nee, voor degeheleperiode von 7 joor.
Mw. Vremon - als project door deLAG akkoord is bevonden, kon de gemeenle het dan nog

afwijzen omdot het niet in het beleid post?
Nee, gemeente kon het niet op voorhond afwrjzen. Wel ols er b.v. bouwvergunning

nodig is en deze vørgunning kon niel of gegeven worden.
Mw. t¿ Winkel - heb projecf ingediend, moor niet voor genoemde€ ó0.000,-. En nu?

Mogelijkheid is om op eenLeader ovond te bekijken of project gekoppeld kon

worden met andere projecten.
Dhr. Wytema- zit er overlap tussen WCL- en Leoderprojecten?

Inderdood.
Dhr. Menting - kon WCL coördineren?

WCL kon hierin eenrol spelen, moor Leader heeft zelf ook een coördinotor.
Dhr. Schröder - kan WCL ook ols cofinanciering mee doen?

Dat ís (nog) níøt duidelijk, moet verder uitgezocht worden.

3. Mededelíngen
. Afzeggingent mw. Kruisselbrink endeherenHeesen,von Dom, v/dLaanenEggink.
o De termijn von de heer Roerdink zit erop, hij zol in heï AB vervangenworden door de

heer de Roos. De heer Eggink schuift door naor het DB en deheer Stronks wordt de
nieuwe?'penningmeester. f.v.m. de afwezigheíd von de heer Eggink vonovond wordt e.e.a

uitgesteld I oI een volgende vergadering.
. Uitnodigingen -tQ moort o.s. is er een ínloopovond gemeenTelijke woonvisie.

10 moort is er ook de L'Leader inloopovond teVrogender.

4. Voststellen verslog 1ó november 2Ot5
N.o.v. verslag -Tnfobord Nationool Landschop krijgf een ploots in het nieuwe OV museum.

N.o.v. de octielijst:
. OBW aan DB toevoegen - wordt besproken involgende DB vergodering.
. Omgevingsvisiø - ínventorisaliefase heef't inmiddels plootsgevonden.

Dit zal worden'teruggekoppeldworden met het gebied: doto worden doorgestuurd.
Hierno wordt het verslog vostgesteld.
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5. Toewíjzen projecfen 1" tronche
Uitgedeeld worden de toewijzíngsspelregels mef o.o. de selectiecriterio.
Mw. Boessenkool merkt op dot projecten ínnovotief dienentezijn, moar dit is als criterium niet
terugte vinden. Besloten wordt dit punt nogtoøtevoegenoon de criteria.

Hierna wordt de pr o ject enlijst doorlopen.
Projecten 4 - 7: De heer Schröder vroogt noar d¿ oonduiding "projectenlijst 2015" 6ij deze
nummers. Dit b¿tekent dot er no9 budget van 2015 voor is.

De projecten 9 en 10 moeten no9 noder uitgøschrevenworden.

Proiect t2 fnventorisotíe inheems plonten bij NSW londgoederen: Vooîbereidingen
opsfarten om tot een project te komen met studønten om olle bijzondere C4-waordevolle bossen
te onderzoeken. Vervolg op onderzoek von Moes / Probos € 2.500

Project 15; Behoud en verjonging Winterswijske eikenbossen. De eerste twee stoppen: 1.

Organiseren von een workshop en 2. drie bossen herinplanten met wintereiken. € 2.500

Proiect ?7: Reflectiestickers op contoiners. VoorsTel eerst goedle onderzoekenhoeveel er
nodig zijn. € 7.OOO

Mw. Boessenkool vroogt naor project nr. ?7 (reflecties'tickers op kliko's)
Bokkøn worden's ovonds al oon deweggezet enzijn in het donker slecht zichtboor.
Stickers dienen ollemaol op dezelfdewijzeop de kliko's geplokt teworden.
Novroog gødaan noor levensduur sticker (=10 joar).
Ts een goed idee, moor kon het goedkoper? Gaat de gemeentehier oon bijbetolen?

Project 29: Activiteíten voor ouderen orgoniseren: afwijzen. Wel onderzoeken of er themo
bijeenkomslen georganiseerd kunnen worden waor de ouderen worden "afgetapt / bevraagd"

Project 37: Voedselbos Integrifeitrichtlijn; wøl meedenken / meewerken oon opscholen POP-3
/ Bodemprogrommo von de provincie ãeldørland.

Project 39: Ontdekken buitengebied door jeugd. Jeugd eigenfilm in hef buitengebied loten
maken; ovør culfuur, notuur; het ovontuur vqn het buitengebied. Om een duurzome band met het
buitengebied op te bouwen. Samen met het GKC.€ 4.000

Project 422 Yrlil!7¿dder we sïellen voor de dit verzoøk eerst nog noder te onderzoeken: Wie
zouden er nog meer gebruík van kunnøn moken? We denken zelf ookaon opsporen weidevogel
nesten (kon dot überhoupt?) ¿nhet inschokelen (loten bedienen) door jeugd. Wetgeving: valt
he'f onder hobbymotig / prof essioneel gebruik, verzekeríng en onderhoud. €7.5OO

Gemoakte opm. fs dit project wellicht te combineren met project nr. 39 (ontdekken buitengebied
NLW door de jeugd)

Project 47: Londbouwfolie-inzomeling . doorlopend project € 500
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Project 48: Met de klos de boer op. doorlopend 2 joarlijks project € 400

Project 5t: Meer toezicht BOA in het buitengebied Mw. Smolbroak is von mening dot niet voor
deWCL is. BOA is bevoegdheid van de gemeente. Deheer Nijmon (BSV) anfwoordt dot ¿r ook
BOA's zijn met notuur- en landschopstaken, moor dat dit aontol steeds minder wordt. Voorzitter
vroogt om oon te geven welke taken men precies verwocht van een BOA.

Project 53: y¡1¡¡¡toren vuilnisbelt De heer Eelink vroogt nog noor de uitkijktoren op de
vuilnisb¿lt. Dit ligt bij de gemeente om nqder te bekíjken.

Project 54: Winterswijkse App. Een APP mel allerlei informotie over Winterswijk; hier kunnen
don mogelijk ook enkele ingediende ideeën mee worden genomen. € 10.000
Dhr. Eelink vroogt zich af of het niet verstondig is om mogelijkheden opp te beperken.
Voorzitter geeft oon dat het alleen eenbrede toeristische opp wordt: er wordenb.v. geen
índustriege gev ens opgenomen

Project 572 The Yourney Rock Popero : bijzonder "spiritueel ingestoken" film over het
Winterswijkse buitengebied.Vertoning is samen met een groof koor. fnsteek is landelijke
bekendheid voor : Notionool Landschop Winterswijk. € 1.500
Mw. Boessenkool vrcagt woor dit in onze visie post enhoe dat ingezet kon worden.
Post in visíe onder beleven landschop/contocf met jeugd. Toeristisch in te zetten.
Er zullen 3 ovonden in de muziekschool worden gehouden waar de f ilm wordt vertoond.

Project 622 Goed Gostheerschop; doorlopend zwerfofvol opruimingsoctie € 1ó.000

Project ó3; Noaber teom ÂÂeddo; doorlopende bijdroge, uitbreiding noor ondere buurtschoppen
wel wenselijk € 500

Project 64: Wíldroosters De heer Scholten vroogt bíj projectnr. 64 of de gemeente mee wil
werken aon wildroosters in openbare wegen.

De voorzifter geeÍt oon dot dit per gevalbekeken dient teworden, moor dot men in beginsel er
positief tegenover stoot. Misschien is het goed om vonuit de londbouw eeninventarisatiete
maken.

Project ó5; ÂÂouterij opzetten , er wordt alleen om medewerking gevraogd!, hiøroon willen we
graag meewerken: kern zal zijn om stondaord uit de regto gerst / graanvan een goede kwaliteit
te verkri¡gen. Een onderdeel van onze missiø om meer graon teelt te behouden voor W'wijk

Project óó; Kunstroute 'Kunstoe?" me'l Pinksterøn, bij akkoord,willenweookWCLinfo stand
inrichten (bijv. bij Roerdink) € 1.500

Voor olle voorstellen geldl wel, dot we wel mee blijven denken bijv. aon andere
finoncieringsmogelijkheden (ook bij privaat belong).
AB besluit : okkoord met het DB voorstel; totool eerste tranche € 53.900

Derden krijgen bericht von afwijzing en de reden woorom.
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ó. Presentotie "Bossen von Wínterswíjk, opmerkelijk erfgoed" - mw. Smolbrook
Er zijn hierover een ropport en brochure uítgebrocht. De brochureligt 'fer inzage.
Doel:

. Bekendheid cultuurhisforische woorde Winterswijkse bossen vergroten

. Profiteren von oude kennis

. fnspirotievoor de toekomst
Doelgroep:

r porticuliereboseigenaren,bosbeheerders, ecologen, (amateur) historici en
beleidsm¿d ewerkers.

Onderzoekheeft plootsgevonden door bureou-ond erzoek (roadplegen oude koorfen, algemeen
hoogtebestond Nederlond en streekhistorische boeken), veldinventorisotie, interviews en door
het reeds gehouden veldsymposium.
Als voorbeeld is genomen het proje ctgebied Roerdink

- oud samenhongend scholtengoed
- ligging aon grens - oude grenskaartennogaanwezig
- oud eikenbos (het Brook) uit 1ó5ó
- 2 jonge ontginningsbossen (1905)

Dif houdt in dot eî voor het eerst een combinotie is gemookt von bosgeschiedenis, groen
erf go ed, bosh i stor ísche t rad i t i e s en v erhalen von bosei g ønar en.
De presentotie komt ook op de websi'fe von WCL fe sfoon.

7. Rondw.oog

Deheer Scholtan vroogt noor het onderhoud fietspod Wooldseweg.
Wegdek is vrij slecht op dit momønt enhet pod groeít ook dicht oan de zijkanten. Er wordt
steeds meer oP de rijbaan gefietst , hetgeen uitøroord niet de bedoeling ís. Wie heef t het
onderhoud von het fietspad?
Voorzi'lter is het met de heer Scholteneens en ontwoordt dot het onderhoud door de gemeente
is uitbesteed oon de Rovo. Het heefi de oondocht.
De heer Schoemoker geeft oon dot er, in het kader von de Winterswijkse oonpok, een enguête
verstuurd is oan olle clubs en verenigingen in het buitengebíed. Hiervoor wordt denodige
medewerkíng gevraagd.

8. Sluitíng
Onder dankzegging sluif de voorzitter dezevergadering.

Actiel
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