Juryrapport

Prijs “Beste Noaber 2009”
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.

Instelling prijs “Beste Noaber”
De raad van de gemeente Winterswijk heeft bij besluit van 29 mei 2009 de prijs “Beste Noaber”
ingesteld. Met het toekennen van deze prijs heeft de raad zijn waardering tot uitdrukking willen
brengen voor personen, bedrijven, instellingen of organisaties, die een opmerkelijke bijdrage
hebben geleverd aan de verbetering van de betrekkingen tussen de inwoners van de gemeente
Winterswijk en haar Duitse buurgemeenten.
De doelgroep bestaat uit personen, bedrijven of organisaties, die woonachtig resp. gevestigd zijn
in de gemeenten Winterswijk, Südlohn, Vreden, Bocholt, Rhede of Borken.
De prijs bestaat uit een oorkonde, een kunstobject en een bedrag van € 1000,--.
De prijs wordt tweejaarlijks uitgereikt met ingang van 2009.

Beoordelingscommissie
De beoordelingscommissie wordt gevormd door de werkgroep Duitsland. Een werkgroep, die valt
onder de commissie Burger en Samenleving van de gemeente Winterswijk. De werkgroep
Duitsland verricht haar werkzaamheden krachtens een mandaat, dat de raad van de gemeente
Winterswijk haar op 29 mei 2008 heeft verleend. Tot dit mandaat behoort onder meer de
bevoegdheid de prijs “Beste Noaber” toe te kennen.
De beoordelingscommissie bestaat uit de volgende deelnemers:
de heer H.J. Tannemaat (raadslid Winterswijks Belang, voorzitter van de werkgroep Duitsland)
de heer D.J. Oonk (raadslid Winterswijks Belang, lid van de werkgroep Duitsland)
de heer G.D. Buursink (raadslid Partij van de Arbeid, lid werkgroep Duitsland)
de heer W.J. de Graaff (raadslid CDA, lid werkgroep Duitsland)
mevrouw G.B. Wassink-Samberg (raadslid VVD, lid werkgroep Duitsland)
de heer ir. H. van Lith (raadslid Progressief Winterswijk, lid werkgroep Duitsland)
de heer drs. M.J. van Beem (burgemeester van Winterswijk, adviseur van de werkgroep Duitsland)
mevrouw drs. M. Keur (loco-secretaris van Winterswijk, coördinator van de werkgroep Duitsland)
mr. J. Eppinga (raadsgriffier van Winterswijk, secretaris van de werkgroep Duitsland)

Publiciteit over instelling prijs
Over de instelling van de prijs heeft de gemeente een aantal persberichten gemaakt. Dat heeft
geleid tot publicaties in regionale Nederlandse kranten. Ook in de Duitse pers is enige aandacht
aan de prijs geschonken. Informatie over de prijs kan ook op de website van de gemeente
Winterswijk (www.winterswijk.nl) worden aangetroffen. Tenslotte heeft de raad van de gemeente
Winterswijk de raden van de gemeenten Vreden, Südlohn, Bocholt, Rhede en Borken schriftelijk
geïnformeerd en hen aangespoord kandidaten voor te dragen.

Voordrachten
De termijn waarbinnen kandidaten konden worden voorgedragen eindigde op 31 maart 2009.
Er zijn in totaal tien voordrachten ontvangen. Vier Duitse, vier Nederlandse en twee Duits/
Nederlandse combinaties. De werkgroep spreekt zijn waardering uit voor het grote aantal
voordrachten, gelet op het prille bestaan van de prijs. Op 15 april 2009 heeft de werkgroep
Duitsland de voordrachten beoordeeld. De werkgroep heeft besloten alleen de winnaar bekend te
maken en de namen van de overige kandidaten niet te publiceren.

Winnaar
Ondanks de grote waardering van de werkgroep Duitsland voor de andere kandidaten is er
volgens de werkgroep één kandidaat die zich bovengemiddeld heeft onderscheiden. Deze
kandidaat is voorgedragen door de Ausschuss für deutsch-niederländische Zusammenarbeit van
de gemeente Vreden.

Het betreft de heer Heinrich Windmeier uit Vreden. De werkgroep is onder de indruk van de lange
lijst van zijn activiteiten en initiatieven, die de Ausschuss für deutsch-niederländische
Zusammenarbeit heeft aangereikt.
Uit al deze activiteiten komt een beeld naar voren van een man, die zich tientallen jaren lang met
overtuiging en passie heeft ingezet voor de verbetering van de onderlinge verhouding tussen de
gemeente Vreden en haar Nederlandse buurgemeenten. Theorie en praktijk gaan bij de heer
Windmeier hand in hand. Een zekere beschouwelijke aanleg wordt gecombineerd met een
praktische instelling. Het is opvallend op hoeveel verschillende terreinen de heer Windmeier actief
is geweest. Zijn grondhouding is gericht op het leren kennen van de ander en op samenwerking.
Dit alles samen maakt de heer Windmeier bijzonder. Met de heer Windmeier meent de werkgroep
Duitsland dan ook een winnaar te hebben, die in alle opzichten beantwoordt aan de criteria die
aan deze prijs zijn verbonden.
Het is dan ook met overtuiging dat de werkgroep Duitsland de prijs “Beste Noaber” voor het jaar
2009 heeft toegekend aan de heer Heinrich Windmeier.

Motivering
De werkgroep is onder de indruk van de rol die de heer Windmeier heeft gespeeld op het terrein
van de Duits/Nederlandse betrekkingen in de gemeente Vreden.
De heer Windmeier is bij de oprichting in 1977 lid geworden van de Holland Ausschuss (thans
Ausschuss für deutsch-niederländische Zusammenarbeit) van de gemeente Vreden. Al in 1979
werd hij voorzitter van deze Auschuss. Een functie, die hij maar liefst 20 jaar heeft vervuld. In die
hoedanigheid heeft hij zich ingezet voor de verbetering van de betrekkingen met Nederland, in het
bijzonder met de Nederlandse buurgemeenten van Vreden.
De heer Windmeier heeft voor de jubileumuitgave ‘Vreden nach 1150 Jahren 839-1989’ een artikel
geschreven met de titel ‘Die Grenze – Werden, Wirkung und Überwindung’ Het volgende citaat is
afkomstig uit dit artikel.
„Grenzüberwindung darf also nicht nur als politischen Handeln gesehen und gefordert werden,
sondern muss vorrangig aus eigenem Dazu-Lernen und Um-Denken erwachsen. Dazu können
Schulen und andere gesellschaftliche Institutionen mithelfen, aber nur dann mit Erfolg, wenn wir
selbst bereit sind, zu lernen und die Nachbarn jenseits der Grenze in ihrer charakteristischen
Lebensart und Mentalität anzunehmen, die sich in Jahrhunderten aufgrund eigenständiger
politischer, kultureller, religiöser und sozialer Entwicklungen herausgebildet haben.“
Samen met de heer Windmeier zijn in Vreden talrijke initiatieven en projecten in het leven
geroepen. Hieronder volgt een opsomming van de activiteiten van de Holland Ausschuss, waarbij
de heer Windmeier als voorzitter betrokken was.
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Initiatieven tot verbetering van grensovergangen.
Activiteiten om taalbarrières te overwinnen. (waaronder het invoeren van het vak Nederlands
op het gymnasium, reclame voor Nederlandse taalcursussen op de Volkshogeschool)
Introductie van de Bürgerbus. (na invoering van de snelbus naar Winterswijk werd de
Bürgerbus via Meddo naar Winterswijk ingesteld)
Protest tegen het verwijderen van Nederlandse televisiezenders van het Duitse kabelnet.
Regelmatige bezoeken aan Nederlandse buurgemeenten van Vreden. (Eibergen, Groenlo en
Winterswijk)
Uitbreiding van informatiemateriaal over Vreden met Nederlandse teksten.
Lezing over de geschiedenis van Duitsland en Nederland, waarbij de heer Windmeier o.a.
heeft onderstreept dat “das Wissen über die Vergangenheit des Anderen als ein wichtiger
Faktor für gegenseitiges Verständnis angesehen werden müsse”.
Bevorderen van grensoverschrijdende fietspaden. Een fietspad naar Winterswijk werd al in
1995 wenselijk gevonden.
Deelname aan de Vredener Hollandtage.
Op verzoek van de Holland Ausschuss heeft de raad van Vreden in 1990 een resolutie
ingediend bij de Euregio over het gemeentelijk kiesrecht van EU-burgers.
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Uitbreiding van het bestand Nederlandse boeken in de openbare bibliotheek in Vreden.
Ontmoetingen met Nederlanders die in Vreden wonen.
Contacten met scholieren
Grensoverschrijdende ontmoetingen met senioren.
Een gemeenschappelijk kunstproject in Eibergen.
Verzoek tot verlaging van heffingen over Nederlandse kranten
Informatiebijeenkomst voor belangstellenden voor een studie in Nederland.

Tenslotte mag niet onvermeld blijven dat de heer Windmeier vloeiend Nederlands spreekt en al 37
jaar zijn vakanties in Nederland doorbrengt.

Winterswijk, 29 mei 2009

