Juryrapport

Prijs “Beste Naober 2011”
Tweejaarlijkse prijs van de raad van de gemeente Winterswijk voor
het leveren van een bijdrage aan de verbetering van de betrekkingen
tussen de inwoners van de gemeente Winterswijk en haar Duitse
buurgemeenten.

Inleiding
De gemeente Winterswijk wordt sinds jaar en dag aan drie kanten door Duitsland
omgeven. De gemeente heeft daarom altijd veel contact gehad met zijn Duitse
buurgemeenten. Gemeenteraden gingen bij elkaar op bezoek en bespraken hoe ze beter
zouden kunnen samenwerken. Er werd actief deelgenomen aan de Euregio. Belangrijker
waren echter altijd de contacten tussen individuele Nederlanders en Duitsers en tussen
verenigingen en organisaties aan beide kanten van de grens. Die contacten bloeiden al in
een tijd dat de grens nog veel meer een barrière vormde dan tegenwoordig.
Ondanks die wederzijdse werkbezoeken van gemeenteraden was er in de Winterswijkse
gemeenteraad toch betrekkelijk weinig aandacht voor Duitsland. De blik was vooral op het
westen gericht. Met de oprichting van de Werkgroep Duitsland in 2002 heeft de
gemeenteraad daar verandering in willen brengen. Sindsdien is de aandacht voor het
buurland verbeterd en zijn er met Duitse buurgemeenten gezamenlijk initiatieven
ontplooid. Zo leidde een door de werkgroep Duitsland voorbereid werkbezoek aan de
gemeente Südlohn in 2005 tot het Kommiezenpad. Ook werd toen de brandweerkazerne
in Oeding bezocht. De brandweerlieden gaven aan eveneens in Nederland, niet onlogisch
als de grens zo dichtbij is, te willen assisteren, maar dat praktische en wettelijke
problemen dit onmogelijk maakten. Op initiatief van de werkgroep Duitsland is daarna in
2006 geregeld dat de brandweer van Oeding wel in Nederland officieel kon assisteren. De
burgemeester heeft in overleg met zijn collega in Südlohn voor een verdrag gezorgd,
waarin die samenwerking is uitgewerkt.
Een ander initiatief van de werkgroep Duitsland is de prijs voor de Beste Naober, die is
ingesteld in 2009. Onderscheiden wordt een persoon, instelling of organisatie die zich op
opmerkelijke wijze heeft ingezet voor het verbeteren en onderhouden van contacten
tussen Nederlanders en Duitsers in Winterswijk en de aangrenzende buurgemeenten. Ook
in dit geval kan deze beste buur waardevoller zijn dan een verre vriend. In 2009 werd
Heinrich Windmeier als Beste Naober onderscheiden. Vanuit de Vredense gemeenteraad
was hij de drijvende kracht achter het Hollandausschuss, zeg maar de werkgroep
Nederland van Vreden.
De prijs voor de Beste Naober wordt om de twee jaar uitgereikt en de leden van de
werkgroep Duitsland vormen de jury. De mogelijke kandidaten worden niet geselecteerd
door de werkgroep zelf. Begin dit jaar zijn via kranten en radio oproepen gedaan om
mensen en organisaties die in aanmerking voor de prijs zouden komen voor te dragen.
Ook zijn er brieven naar de Duitse buurgemeenten verstuurd met het verzoek kandidaten
te noemen. De nominaties konden tot 1 april gedaan worden.
Voor de prijs voor de Beste Naober 2011 zijn vier personen of instellingen voorgedragen.
Daarna heeft de werkgroep Duitsland in de vergadering van 20 april 2011 na lang wikken
en wegen een keuze gemaakt. De keuze is gevallen op de leden van de vrijwillige
brandweer van Oeding (officieel Der Löschzug Oeding der Freiwilligen Feuerwehr
Südlohn).

Motivatie
Enkele recente branden in Kotten, Ratum en de Brinkheurne hebben opnieuw laten zien
hoe belangrijk het is, dat er ook assistentie vanuit de vrijwillige brandweer van Oeding
mogelijk is. Maar er is meer dan branden blussen. Er wordt ook assistentie verricht bij
noodweersituaties en verkeersongevallen.
Zoals eerder al gemeld maakte een verdrag tussen de gemeenten Winterswijk en Südlohn
in 2006 het mogelijk dat de brandweer uit Oeding actief kon zijn in de aangrenzende
buurtschappen Kotten, Woold, Brinkheurne, Henxel en Ratum. Vanaf 2009 heeft deze
burenhulp daadwerkelijk gestalte gekregen. In 2009 sprong de Löschzug Oeding vier keer
bij en in 2010 acht keer. Ook in 2011 moest de brandweer uit Oeding al een aantal keren
helpen. Het gebeurt zelfs dat de brandweer uit Oeding eerder ter plekke is dan de
Winterswijkse brandweer. Ook daardoor zijn de vrijwilliger van de Löschzug zeer zichtbaar
voor de Winterswijkers, die in de genoemde buurtschappen wonen. Die waarderen hun
hulp dan ook zeer, want hun veiligheidsgevoel is er door vergroot.
De inzet van de vrijwillige brandweer van Oeding laat zien dat als het nodig is ook mensen
uit onze buurgemeenten klaar staan om te helpen bij noodsituaties. Dit wordt zeer
gewaardeerd en wordt door de werkgroep Duitsland als een zeer goed voorbeeld van
directe burenhulp beschouwd. Natuurlijk hopen we dat de inzet van de vrijwillige
brandweer niet al te vaak nodig is. Maar het is goed om te weten dat als er een brand of
een andere noodsituatie is de vrijwilligers van de Löschzug Oeding altijd voor de
Winterswijkers klaar staan. Dit rechtvaardigt daarom zeker de toekenning van de Beste
Naoberprijs 2011.
Winterswijk, 20 mei 2011

