
 
Bijdrage wethouder Inge klein Gunnewiek 
 
Wat een week, lockdown. 
 
In overleg dinsdagavond met de voorzitters van de verschillende 
ondernemersverenigingen OWIN, ABH, de marktvereniging en de toeristische sector 
en de koninklijke horeca, viel de strijdlust op. De lockdown is nu nodig. Beter nu een 
kortere periode een strenge lockdown : daarna gaan we er weer wat van maken. 
Ik hoop dat dit jullie ook lukt : positief vooruit kijken! Het vaccin wordt voor de Kerst 
goedgekeurd en hopelijk starten we al begin januari met vaccineren.  
 
Lastig vind ik het inschatten hoe het met jullie gaat. Waar ik voor de toeristische 
sector en de horeca bijvoorbeeld redelijk goed kan inschatten waar de pijn zit, kan ik 
dat voor de industrie eigenlijk niet. Ik sprak onlangs nog een ondernemer die zei een 
fantastisch jaar gehad te hebben. Tegelijkertijd bereiken mij ook langzamerhand 
signalen van bedrijven die het wel moeilijk hebben. Soms niet alleen financieel, maar 
nog meer “hoe houd ik mijn personeel aan het werk”? 
 
Hoewel we als Gemeente individuele ondernemers niet financieel kunnen steunen, 
willen we er wel voor ze zijn. Samen met de ondernemersverenigingen! Want soms 
gaat het helemaal niet om financiële steun, maar is een luisterend oor, iemand die je 
even motiveert, genoeg. Laten we met elkaar alert zijn op deze signalen en kijken of 
we die mensen die hulp nodig hebben, de winter door kunnen slepen. Stichting 
Naoberkrediet vervult hierin ook een belangrijke rol, met coaching en financiering 
voor bedrijven die niet meer bij hun bank terecht kunnen. Samen overleggen we met 
de ondernemersverenigingen of en hoe we aan coaching en advies kunnen bijdragen 
en wat hiervoor nodig is. 
 
Vanuit ons Crisis en Herstelplan hebben we al het nodige gedaan voor Winterswijk. 
Denk aan verlaging van het forfait  toeristenbelasting en het verplaatsen van de 
markt dit voorjaar, het naar voren halen van investeren in de Notaristuin en een flink 
extra budget voor 100% Winterswijk dat wordt ingezet op reclame voor wonen, 
werken en recreëren in Winterswijk. Maar ook extra capaciteit op afdelingen bij de 
Gemeente waar het druk is, bijv. bij de afdeling vergunningen en R.O. 
 
De 2,5 miljoen die we beschikbaar hebben, is vooral een ehbo koffer om snel 
pleisters te kunnen plakken. Nu werken we aan een 2.0 versie van het plan. Niet 
langer pleisters plakken, maar kijken naar wat kunnen we doen voor de langere 
termijn. Dat kan gaan om investeringen in het ruimtelijk gebied, denk bijv. aan de 
wens van de Raad om de Dingstraat door te trekken, of het Cultuurkwartier, maar 
ook over een thema als eenzaamheid en alles wat daar tussen ligt. Als de contouren 
zichtbaar zijn, zullen we ook met de ondernemersverenigingen van gedachten 
wisselen. 
 
 
 



Daarnaast zijn we als Gemeente bezig met het nieuwe industrieterrein.  
En hoewel het proces een kink in de kabel heeft opgelopen, verwacht ik wel dat het 
College in januari een nieuw besluit neemt over de voorkeurslocatie. Dat geeft 
hopelijk ook een beetje rust in de 3 buurten waar nu toch veel onrust is. 
De fouten in het BRO rapport, een gerenommeerd adviesburo, hebben ons flink op 
achterstand gezet. Vooral ook in hoe mensen naar de Gemeente kijken. 
Na de bekendmaking van het College, volgt een ter inzagelegging en kunnen 
belanghebbenden hun zienswijze indienen. Deze zullen wij beantwoorden en ik hoop 
dat de Raad in april / mei hierover een besluit neemt. Dan kunnen we daarna 
daadwerkelijk aan de slag met grondeigenaren, omwonenden, natuurorganisaties en 
de OWIN om een visie te maken voor een nieuw robuust bedrijventerrein van ca 15 
hectare. 
 
Langs deze weg wil ik de inzet benoemen van onze samenwerking in de Regio 
Achterhoek waar ook OWIN leden bij betrokken zijn. 
Denk aan Winterswijk onderneemt Duurzaam, het 3D printer-succes,  de MKB deal, 
Innovatiehubs, het Grensland college, de lobby A18, Woningbouwbeleid (geen 
aantallen meer), Cirkelregio de Achterhoek etc. 
Bedankt voor jullie inzet en de samenwerking op deze belangrijke thema’s voor de 
Achterhoek. 
 
Voor nu wil ik jullie vragen : geef signalen door. Aan jullie bestuur bij de OWIN, aan 
de Gemeente : Bert of mij! 
Samen moeten we deze winter door en als een luisterend oor, een stukje advies of 
een motiverend gesprek daarbij kan helpen, heel graag! 
En daarnaast sta ik ook echt open voor goede ideeën voor ons Crisis en Herstelplan. 
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