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1. Opening en vaststelling agenda
Bijzonder welkom aan een ieder nu we weer fysiek mogen vergaderen. J. Westerdiep stelt zich voor,
gebiedsregisseur vitaal platteland. W. Peletier geeft aan de agenda niet te hebben ontvangen, excuus
hiervoor. H. Donderwinkel verlaat de vergadering om het boekje de middeleeuwse wortels van
Winterswijk op te halen.
2. Inventarisatie publiek
J. Westerdiep stelt zich voor, gebiedsregisseur Vitaal Platteland.
3. Verslag en actielijst vergadering van 18 februari en 22 april 2021
Verslag 18 februari voor kennisgeving aannemen, verslag besloten vergadering is afgedaan bij deze.
Verslag 22 april; agendapunt 12 wordt gesproken over zittuinen, dit moet zijn zitkuilen. Na
aanpassing hiervan is dit verslag ook vastgesteld.
De actielijst wordt doorgenomen
Voorstel van de voorzitter is om punt 1 t/m 7 t.z.t. eraf te halen. Deze punten komen weer naar
boven wanneer er meer te melden is. Voor nu gaat punt 1 t/m 3 van de lijst af.
Actiepunt 4: Moet blijven staan
Actiepunt 5: Eventueel de stenen elders bewaren, als ze waardevol worden bevonden. Joyce gaat
stvz navragen.
Actiepunt 6: Opmaak adviesbrief, punt verwijderen
Actiepunt 7: Blijft aandacht houden en blijven staan
Actiepunt 8: Leander Groote heeft een verhaal geschreven en aangeleverd. Zijn ook bezig met
verzamelen van verhalen (Oral History), dit loopt. Agendapunt gaat eraf
Actiepunt 9: Joyce- Luuk (inhoud) – de communicatieadviseur zijn hiermee bezig. Ook met K.
Meinderts en A. Poelmans, archeologie en natuur, een paar sessies gehad. Zodra het plan er is komt
deze in de cie terug. Agendapunt gaat er af.
Actiepunt 10: Marlieke gesproken, zij komt in volgende vergadering ons informeren over de stvz.
Groen licht in kader van leader project Achterhoek, er komt geld beschikbaar voor virtueel
toegankelijke historische interieurs te maken. Historische interieurs hopen we in najaar weer op te
pakken. Agendapunt gaat er af.
Actiepunt 13: Sanne Locher is de nieuwe projectleider Steengroeve. Agendapunt gaat er af.
Actiepunt 14: Reactie ontvangen van R. Nijland, agendapunt gaat er af.
Actiepunt 15: Agendapunt gaat eraf
Agendapunt 16: Zodra de nieuwsbrief van oktober binnen is komt deze via Joyce naar de CIE

Agendapunt 17: Voor nu afgehandeld
Agendapunt 18 en 19 nog niet ontvangen van kees – reminder verzonden
Agendapunt 20: Afgehandeld
4 Ingekomen /verzonden stukken en mededelingen
4.1 Ingekomen
- Adviesaanvraag Schoppe Olden Goorweg transformeren naar woning
- Mail H. Navis met vragen inzake karakteristieke panden in buitengebied
4.2 Verzonden
- Adviesbrief ontwikkelingen Steengroeve
4.3 Mededelingen
- Jong WCL is opgericht. 14 Jongeren die zich hard willen maken voor natuurlandschap, zie ook
facebook Jong WCL.;
- Srv wagen 14 tm 19 september – programma volgt via secretaris;
- Winterswijk doet mee met het samenwerkingsverband 1572. Project geboorte van
Nederland, kijken of we een gezamenlijk programma kunnen maken i.c.m. geschiedenis en
hoe we Nederland nu kennen. Vrijheid, verbondenheid, verdraagzaamheid, verscheidenheid;
- Save the date; 17 februari 2022 om 19.30 uur. Informatieavond voor eigenaren historische
bebouwing over interieurs en verduurzaming.
- Inmiddels is H. Donderwinkel weer aangeschoven bij de vergadering en zijn de boekjes
uitgedeeld. Hartelijk dank hiervoor!
- Helaas ook dit jaar geen open monumentendag, hopelijk volgend jaar beter.
5 B&W besluiten
Gemeente Winterswijk heeft akkoord gegeven voor medewerking aan het Principeverzoek
toekomstplannen camping ’t Winkel. H. Kruisselbrink is benieuwd hoe hier binnen de CIE over
gedacht wordt. Actiepunt!
Ontwikkelingen nieuwe bedrijventerrein, hebben wij al positief over geadviseerd echter op een
andere keuze. Nu zijn de zienswijze beantwoord en alleen de mensen die ingediend hebben kunnen
nog reflecteren anderen niet.
6 Cultuurhistorische waarden hoe houden we deze in stand
Presentatie F. van de Ven - Hoe werken aan instandhouding en herstel?
J. Goorhuis geeft aan dat het lastig is, economisch is het een goede insteek maar heel langzaam
verstedelijkt Winterswijk inclusief het buitengebied. En dat willen we niet stimuleren natuurlijk.
Kunnen aandacht vragen voor de balans, landschappelijk ook passend is. Niet toewijzen op de 1
miljoen toeristen maar juist op de landschappelijke inpassing.
L. Keunen zegt dat we niet alleen moet nadenken over de instandhouding maar ook over het
landschapsherstel. Er is beleid vastgesteld, maar geen kaders aangegeven. Louter steun, enthousiast
van, tanden inzetten waar we in geloven.
Adviesbrief definitief maken met een vraag richting de wethouder om het gesprek aan te gaan, van
gedachten wisselen. Suggesties brief verzamelen en richting F. van de Ven sturen om samen te
voegen en definitieve brief van te maken.
J. Westerdiep vindt mooi dat CIE groots wil denken. Op hoger abstractie niveau meedenken en aan
de voorkant is er zeker ruimte voor input van de CIE.

7. Presentatie rapport “Mauritius aan de Whemerbeek”
Welkom aan wethouder H.J. Tannemaat en G. de Vries.
De CIE gaat graag een open gesprek aan i.v.m. de ontwikkeling van de centrumvisie en zitten hier
zaken in waar de gemeente in kader van centrumvisie iets mee kan.

H.J. Tannemaat vind de presentatie een mooi interessant verhaal, link naar nu vertalen naar
herinrichting van de markt. Kijken naar wat we nu van plan zijn, nog in ophaalfase. Met deze
wetenswaardigheden uit verleden moet je wat mee doen, goed nagaan hoe je hier invulling aan kunt
geven (verwijzingen bijvoorbeeld in de vorm van bestratingen qua materialen en structuren, bij de
Wheme het water weer naar voren halen). Ook in combinatie met klimaatadaptie. Bv Ratumsestraat
de brug weerhalen. Of in de vorm met kunst (Roozegaarde). Hoe krijgen we dit in het proces dat dit
een goede plek krijgt?
Centrumvisie is vastgesteld door college en gaat door naar de raad eind september. In deze visie zijn
crossovers gemaakt naar andere beleidsterreinen. Een van de punten is dat het in het centrum goed
toeven moet zijn. Na de raad gaan we de uitvoering in, met o.a. de kansenkaart. Er kan meegepraat
worden door gebruikers in pitches tijdens de ontwerpfase. De stedenbouwkundige en
landschapsarchitecten moeten hiervan weten.
Centrumplan staat online – www.werkaanwinterswijk.nl.
J. Ras een lijntje naar bureaus, wanneer de pitches komen en ontwerpers aan de slag laten gaan met
de markt, kader meegeven cultuurhistorisch leefbaar.
8. Parapluplan karakteristieke panden
Bestemmingsplan moet in procedures, kan nog wel een hele heisa komen over het cultuurhistorische
waarde. Document herziening buitengebied Winterswijk- regels wordt meegezonden bij dit verslag.
Adviesaanvraag schoppe tot woonhuis
Is niet gezien van openbare weg, is niet in de inventarisatie naar boven gekomen, maar kan ook
gewoon niet karakteristiek zijn. Er komt nog een check van het MAB richting schoppe.
Eerst nagaan of informatie voldoende is dan afspraak op kantoor a.d.h.v. lijst en dan doorsturen naar
CIE voor akkoord. H. Kruisselbrink en A. Hogeslag mailen een voorzet aan de CIE met vraag om
reactie.
9. Agendapunten volgende vergadering
- Kerkenvisie;
- Camping ’t Winkel;
- Bedrijventerreinen;
- Historische interieurs.
10. Rondvraag
Boekpresentatie W. Peletier is niemand geweest, zeer teleurgesteld in CIE. Excuus van de voorzitter.
Het laatste boek is nu in de maak, hier wordt beterschap beloofd.
Graag ook alle stukken naar de agendaleden, secretaris neemt dit op.

