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Opgaven 
Opgavegericht werken is een wezenlijk onderdeel van de manier waarop Winterswijk 
wordt bestuurd. We vinden het belangrijk om veel zaken samen met onze inwoners 
op te pakken. In het coalitieakkoord wordt dit als volgt geformuleerd: ‘Een goed 
samenspel met inwoners en samenwerkingspartners is belangrijker dan ooit. We 
willen de initiatieven buiten het gemeentekantoor nog beter benutten en de invloed 
van burgers op de ontwikkeling van Winterswijk vergroten’. Dit is de reden dat we 
ervaringsdeskundigen en andere inwoners bij onze opgaves betrekken. We zijn er 
van overtuigd dat dit betere resultaten oplevert. 
Er zijn nu drie opgaven 
Dit zijn: 

 'Iedereen doet mee' (voorheen Winterswijk Drempelvrij + Armoedevrij 
Winterswijk); 

 Centrum; 
 Duurzaamheid. 

Dit zijn stuk voor stuk onderwerpen die cruciaal zijn voor Winterswijk 
Daarnaast zijn het onderwerpen die stuurbaar en integraal van aard zijn. We hebben 
naast de vaste opgaveteams die meewerken ook een groep medewerkers die we 
flexibel inzetten voor de opgaves. De deelnemers uit deze ‘pool’ krijgen een training 
en geven elkaar feedback. Op deze manier willen we het gedachtengoed en de 
werkwijze van opgavegericht werken binnen en buiten de opgaves laten groeien. 
Samen met onze inwoners, collega-ambtenaren en mensen uit diverse organisaties 
maken we de opgaven tot een succes. In de onderdelen hierna beschrijven we de 
vier opgaven. 
Opgave 'Iedereen doet mee' 
Inleiding 
Bij het uitvoeren van de opgaven Armoedevrij Winterswijk en Winterswijk Drempelvrij 
is geconcludeerd dat er op een aantal onderdelen samenhang tussen deze opgaven 
bestaat. Door ze samen te voegen, beogen we meer en beter resultaat te behalen en 
efficiënter te werken. De samengevoegde opgaven gaan verder onder de naam 
‘Iedereen doet mee’. 
Ambitie 
Iedereen moet mee kunnen doen in Winterswijk. Iedereen is gelijk in Winterswijk en 
krijgt gelijke kansen. Dat is onze ambitie. We willen een gemeente zijn waar 
inwoners kunnen zijn wie ze willen zijn en eenieder zijn identiteit en eigenheid met 
trots kan uitdragen. Iedereen krijgt gelijke kansen om zich te ontwikkelen en mee te 
doen. We hebben daarbij speciale aandacht voor het voorkomen en tegengaan van 
discriminatie, problemen met geld en armoede. Ook willen we de positie van 
inwoners met een beperking versterken. Winterswijk is armoedevrij in 2040. 
Relevante documenten: 
-    VN-verdrag Handicap 
-    Inclusie-agenda 1.0 
-    Inclusie-agenda 2.0 
-    Plan van aanpak Armoedevrij Winterswijk 
-    Beleids- en uitvoeringsplan Schuldhulpverlening 2020-2024 
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Doelstellingen 
1.1 Winterswijk is drempelvrij en voldoet aan het VN-verdrag Handicap. 

 Het plan Winterswijk Drempelvrij 2.0 voeren we samen met 
ervaringsdeskundigen uit. Hierbij gebruiken we de uitkomsten van de enquête 
voor de meest toegankelijke gemeente. 

 We ondersteunen bij plannen voor integrale woonvormen waar diverse 
doelgroepen met elkaar samenleven en elkaar ondersteunen. 

 We verwijderen drempels en belemmeringen. 
 We zorgen voor meer bewustwording rond toegankelijkheid.   
 We dragen uit dat we een regenbooggemeente zijn.  

Activiteiten 
De inhoudelijke kant van onze regenbooggemeente wordt opgepakt 
Omschrijving (toelichting) 
Wethouder: Schepers-Janssen 
Onder de vlag van regenbooggemeente zijn met een groep betrokkenen en 
professionals plannen gemaakt rondom drie thema’s:  
Het betreft: 
1.    Zichtbaarheid en normalisatie 
2.    Educatie en bewustwording 
3.    Borging en veiligheid 
2022 wordt het eerste hele jaar waarin we deze plannen als regenbooggemeente 
uitwerken. De dekking van de plannen gebeurt vanuit de opgave ‘Iedereen doet 
mee’. 
 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
Binnen de opgave drempelvrij is € 10.000 beschikbaar, daar blijven we binnen. 
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
De activiteiten van Winterswijk als regenbooggemeente worden voor een groot deel 
samen met de klankbordgroep van Winterswijk en Oost Gelre opgepakt. Het 
hoogtepunt van dit jaar was de succesvolle Achterhoek Pride maand. Gedurende 
deze maand waren er veel activiteiten op het gebied van zichtbaarheid, normalisatie, 
educatie en bewustwording.  
  
 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
 
Inwoners ondersteunen als ze een integrale woonvorm willen opzetten 
Omschrijving (toelichting) 
Wethouders: Schepers-Janssen / Visser 
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Het initiatief om tot een woonvorm te komen moet in de samenleving ontstaan. De 
gemeente ondersteunt en begeleidt inwoners hierbij waar mogelijk. 
 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
Uitgaven zijn conform begroting. 
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
Uit de werkgroep 'Wonen' van Winterswijk Drempelvrij is het initiatief 'Meewonen' 
gekomen. Dit is nu een zelfstandige vereniging geworden die het initiatief verder wil 
brengen. De gemeente heeft dit ondersteund. Voor nieuwe initiatieven voor een 
gemeenschappelijke woonvorm is een helder stappenplan beschikbaar.  
  
 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
 
Knelpunten in de openbare ruimte in beeld brengen en oplossen 
Omschrijving (toelichting) 
Wethouders: Schepers-Janssen / Wassink. 
Ook in 2022 brengen we knelpunten in de openbare ruimte in beeld en lossen ze op. 
Naast het oplossen van bestaande knelpunten gaat het ook om het goed adviseren 
over de openbare ruimte, zoals bij nieuwe ontwikkelingen in het centrum.  
 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
De activiteiten vallen ruim binnen budget. Er worden een aantal activiteiten 
doorgezet naar 2023 en daarmee €50.000 van het budget. 
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
We hebben diverse knelpunten in de openbare ruimte opgepakt. Ook is er vanuit de 
opgave aandacht voor de herinrichting van de markt.  
 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
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28 februari zijn de resultaten van het onderzoek naar verkeersknelpunten  en de 
diverse oplossingen besproken met de seniorenraad. Ook is op 9 maart een rondje 
gemaakt met vrijwilligers van onder meer de seniorenraad, de gemeente en een 
bewoner van de Pronsweide. Naar aanleiding van dit rondje zijn knelpunten opgelost 
die het rijden met een rolstoel makkelijker maken.  
 
Met campagnes en publicaties zorgen we voor kennis en begrip rond de 
onderwerpen van de opgave 
Omschrijving (toelichting) 
Wethouder: Schepers-Janssen 
Omdat we heel veel mensen in de samenleving nodig hebben voor het drempelvrij 
maken van Winterswijk, is dit een belangrijk onderdeel. Als onze inwoners weten dat 
ze ook zelf iets kunnen doen, dan bereiken we meer. Dit doen we ook in onze eigen 
gemeentelijke organisatie. 
 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
We blijven ruim binnen budget omdat we veel zelf doen.  
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
We hebben een groot aantal publicaties gemaakt en besteden veel aandacht aan 
nieuws rondom toegankelijkheid. Er staan over 2022 25 stukjes op het platform Werk 
aan Winterwijk. In de gemeentelijke organisatie hebben we een team dat zich bezig 
houdt met de openbare ruimte laten ervaren hoe het is om beperkingen te hebben 
qua zicht en mobiliteit samen met mensen van Muziem. Een bewustwordingsactie 
samen met de opgave Centrum was het belonen van ondernemers en organisaties 
die er voor zorgden dat we in 2021 als 11e gemeente eindigden bij een beoordeling 
van de meest toiletvriendelijke gemeente van Nederland.  
 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
De activiteiten lopen het hele jaar door.  
 
We brengen de woonwensen van mensen met een lichamelijke beperking in beeld 
Omschrijving (toelichting) 
Wethouders: Schepers-Janssen / Visser 
In de periode 2021-2022 brengen we de woonwensen van mensen met een 
lichamelijke beperking in beeld. Deze wensen vertalen we waar nodig en mogelijk in 
bijvoorbeeld de prestatieafspraken met de woningbouwcorporaties 
 
Geld (indicator) 
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Geld (toelichting) 
Uitgaven conform begroting. 
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
Er is een onderzoeksopdracht gegeven aan een extern bureau.  
 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
Onderzoek wordt opgestart in 2022 maar is in 2023 gereed. 
 
We dragen het feit dat we een regenbooggemeente zijn uit, met de regenboogvlag 
en een regenboogzebrapad voor het gemeentekantoor 
Omschrijving (toelichting) 
Wethouder: Schepers-Janssen 
Onder de vlag van regenbooggemeente zijn met een groep betrokkenen en 
professionals plannen gemaakt rondom drie thema’s:  
Het betreft: 
1.    Zichtbaarheid en normalisatie 
2.    Educatie en bewustwording 
3.    Borging en veiligheid 
2022 wordt het eerste hele jaar waarin we deze plannen als regenbooggemeente 
uitwerken. De dekking van de plannen gebeurt vanuit de opgave ‘Iedereen doet 
mee’. 
 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
Binnen de opgave drempelvrij is € 10.000 beschikbaar, daar blijven we binnen. 
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
Gemeente is zichtbaar als regenbooggemeente: de vlag hangt en het pad is 
aangebracht. 
 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
Deze activiteit vindt plaats geheel 2022. 
 
We gaan met onze achterban in gesprek over nieuwe onderwerpen 
Omschrijving (toelichting) 
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Wethouder: Schepers-Janssen 
We willen ruimte houden voor nieuwe onderwerpen en hierover in gesprek gaan met 
ervaringsdeskundigen uit het netwerk. Hierbij wordt gedacht aan inclusief sporten.  
 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
We werken aan een programma dat op een interactieve manier input geeft. Daarmee 
maken we de nieuwe inclusieagenda.  
 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
We gaan op 30 november in gesprek met de achterban, in 2023 is de nieuwe 
inclusieagenda gereed. 
 
Websites toegankelijk maken 
Omschrijving (toelichting) 
Burgemeester: Bengevoord 
Wethouder: Schepers-Janssen 
Door het bundelen van websites maken we slecht toegankelijke sites beter 
toegankelijk.  
 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
Uitgaven zijn conform budget. 
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
Als onze toegankelijkheidsverklaring is goedgekeurd door Logius (Ministerie BZK), 
hebben we officieel een A-status. Dat heeft maar 8-10% van de gemeenten (en 
meestal niet eens voor hun hoofdwebsite). Daarnaast zijn er nog andere sites 
waaraan gewerkt moet worden.  
 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
Deze activiteit vergt voortdurend actie. 
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Doelstellingen 
1.2 Kinderen hebben gelijke kansen om hun talenten te ontwikkelen. 

 Jeugd-, kind- en generatiearmoede: kinderen krijgen gelijk kansen om hun 
talenten te ontwikkelen. Door voorlichting wordt het taboe doorbroken en het 
risico op schulden bij jongeren verkleind. 

Activiteiten 
Lerende en reflectieve evaluatie van het programma Armoedevrij Winterswijk 
Omschrijving (toelichting) 
Wethouders: Schepers-Janssen 
In het derde en vierde kwartaal van 2021 evalueren we de activiteiten van de opgave 
Armoedevrij Winterswijk. Met de lessen die we hieruit trekken, leveren we in het 
eerste kwartaal van 2022 een nieuw plan van aanpak voor de opgave ’Iedereen doet 
mee’. Deze lerende en reflectieve evaluatie is de basis voor het plan van aanpak 
 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
Een aantal activiteiten wordt in 2023 uitgevoerd en daarmee verschuiven we ook het 
daarvoor bestemde budget. 
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
De opgeleverde DRIFT-monitor is input voor de Stap uitvoeringsagenda. 
 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
De nieuwe uitvoeringsagenda is begin 2023 gereed. Omdat in het vierde kwartaal 
2022 veel capaciteit besteed wordt aan de taskforce bestaanszekerheid. 
 
Verlengde schooldag voor basisschoolkinderen 
Omschrijving (toelichting) 
Wethouders: Schepers-Janssen 
 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
We hebben een subsidieaanvraag voorbereid bij de Gelijke Kansen Alliantie. Als 
deze subsidie wordt gegund, dan kunnen we een projectleider werven om het 
naschoolsaanbod verder te professionaliseren. Accent scholengroep is formeel 
aanvragen van deze subsidie.  
 
Kwaliteit (indicator) 
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Kwaliteit (toelichting) 
Pilot naschools aanbod is geëvalueerd en succesvol bevonden. Naar verwachting 
wordt in 2022  het aanbod structureel en uitgebreid naar andere scholen. Dit is 
geïnitieerd  vanuit de Opgave Armoedevrij Winterswijk en inmiddels belegd in 
reguliere werkzaamheden. 
 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
 
We informeren jongeren over de veranderende verantwoordelijkheid als ze achttien 
jaar worden 
Omschrijving (toelichting) 
Wethouders: Schepers-Janssen 
 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
Jongeren krijgen voor hun 18de verjaardag een verjaardagskaart met informatie over 
hun veranderde financiële verantwoordelijkheden. Daarbij wordt ook verwezen naar 
de app Kwikstart waar (lokale) informatie in staat over eventuele ondersteuning en 
aanvullende informatie.  
 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
 
We organiseren voorlichting op scholen over armoede en financiën 
Omschrijving (toelichting) 
Wethouders: Schepers-Janssen 
 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
Deze activiteit wordt bekostigd door het PPJ ( Preventie Platform Jeugd) 
 
Kwaliteit (indicator) 
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Kwaliteit (toelichting) 
Het Preventie Platform Jeugd heeft de Week van het Geld georganiseerd.  
 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
Tijdens de week van het geld heeft het Preventie Platform Jeugd een webinair 
georganiseerd over omgaan met geld voor ouders/verzorgers.  
 
Doelstellingen 
1.3 Mensen maken beter gebruik van bestaande inkomensvoorzieningen. 

 Systeem versimpelen: er is één toegang voor inkomensondersteunende 
voorzieningen, waarbij de hulpverlener naast de klant staat. 
Informatievoorziening is toegankelijk doordat we simpele taal gebruiken. 

Activiteiten 
Eén intake voor alle inkomensondersteunende voorzieningen 
Omschrijving (toelichting) 
Wethouders: Schepers-Janssen 
 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
Het bestuur van Stichting Platform Armoedevrij Winterswijk heeft dit onderwerp 
opgepakt samen met de VrijwilligersAdviesraad (VAR). Als gemeente hebben 
we  een sturende rol  om dit uiteindelijk te bereiken. 
 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
 
Lerende en reflectieve evaluatie van het programma Armoedevrij Winterswijk 
Omschrijving (toelichting) 
Wethouders: Schepers-Janssen 
In het derde en vierde kwartaal van 2021 evalueren we de activiteiten van de opgave 
Armoedevrij Winterswijk. Met de lessen die we hieruit trekken, leveren we in het 
eerste kwartaal van 2022 een nieuw plan van aanpak voor de opgave ’Iedereen doet 
mee’. Deze lerende en reflectieve evaluatie is de basis voor het plan van aanpak 
 
Geld (indicator) 
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Geld (toelichting) 
Een aantal activiteiten wordt in 2023 uitgevoerd en daarmee verschuiven we ook het 
daarvoor bestemde budget. 
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
De opgeleverde DRIFT-monitor is input voor de Stap uitvoeringsagenda. 
 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
De nieuwe uitvoeringsagenda is begin 2023 gereed. Omdat in het vierde kwartaal 
2022 veel capaciteit besteed wordt aan de taskforce bestaanszekerheid. 
 
Professionals worden getraind in stress-sensitief werken 
Omschrijving (toelichting) 
Wethouders: Schepers-Janssen 
 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
Professionals bij de Post beheersen de kwaliteiten van Stress Sensitief 
Werken.  Ook met Fijnder  de relevantie  besproken  voor de de intakers in 
samenwerking  met Samen Aan Het Stuur. 
 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
In Q4 inventariseren we of een cursus Stress Sensitief Werken interessant is voor 
collega's en Fijnder. Uitvoering vindt dan plaats in 2023. 
 
Doelstellingen 
1.4 Het taboe rondom armoede is doorbroken. 

 Taboe doorbreken: de drempel is laag voor inwoners om hun verhaal te doen, 
omdat heel Winterswijk weet dat armoede bestaat. Inwoners ontmoeten elkaar 
makkelijk, omdat er op verschillende plaatsen in Winterswijk plekken zijn om 
elkaar te treffen. 
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Activiteiten 
Lerende en reflectieve evaluatie van het programma Armoedevrij Winterswijk 
Omschrijving (toelichting) 
Wethouders: Schepers-Janssen 
In het derde en vierde kwartaal van 2021 evalueren we de activiteiten van de opgave 
Armoedevrij Winterswijk. Met de lessen die we hieruit trekken, leveren we in het 
eerste kwartaal van 2022 een nieuw plan van aanpak voor de opgave ’Iedereen doet 
mee’. Deze lerende en reflectieve evaluatie is de basis voor het plan van aanpak 
 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
Een aantal activiteiten wordt in 2023 uitgevoerd en daarmee verschuiven we ook het 
daarvoor bestemde budget. 
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
De opgeleverde DRIFT-monitor is input voor de Stap uitvoeringsagenda. 
 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
De nieuwe uitvoeringsagenda is begin 2023 gereed. Omdat in het vierde kwartaal 
2022 veel capaciteit besteed wordt aan de taskforce bestaanszekerheid. 
 
We maken armoede bespreekbaar op scholen 
Omschrijving (toelichting) 
Wethouders: Schepers-Janssen 
 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
Uitvoering heeft plaatsgevonden binnen het budget. 
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
Dit is een doorlopende activiteit, we hebben structurele contacten met het 
basisonderwijs middels het Directeuren Overleg Winterswijk. Verder hebben we een 
podcast opgenomen met het onderwijs en een bijeenkomst vanuit DRIFT (monitor) 
georganiseerd op Pronova Praktijkonderwijs.  
 
Tijd (indicator) 
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Tijd (toelichting) 
 
We organiseren campagnes waarmee we het thema armoede onder de aandacht 
brengen 
Omschrijving (toelichting) 
Wethouders: Schepers-Janssen 
We willen dat heel Winterswijk weet dat armoede bestaat. Zodat het taboe rondom 
armoede wordt doorbroken en inwoners zich sneller melden bij (beginnende) 
schulden, die nog makkelijk oplosbaar zijn.  
 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
De werkgroep taboe doorbreken heeft 'koken met de voedseltas' georganiseerd en 
op 16 oktober vindt het festival: voor niets gaat de zon op, plaats. Daarnaast hebben 
we meerdere facebookcampagnes, animatiefilmpje en een podcast opgenomen om 
armoede zichtbaar en bespreekbaar te maken.  
 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
16 oktober: festival voor niets gaat de zon op.  
17 oktober: Samen Tegen Armoede Pact Winterswijk 
 
We trainen vrijwilligers en professionals in het signaleren en bespreekbaar maken 
van armoede 
Omschrijving (toelichting) 
Wethouders: Schepers-Janssen 
In de afgelopen periode hebben we extra ingezet op de vroege signalering bij 
(beginnende) schulden. Medewerkers van De Post nemen contact op met inwoners 
bij wie we zien dat er schulden ontstaan. Deze werkwijze is verankerd in het Beleids- 
en uitvoeringsplan Schuldhulpverlening 2020-2024.  
 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
Activiteiten vonden plaats binnen het beschikbare budget. 
 
Kwaliteit (indicator) 
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Kwaliteit (toelichting) 
Het Preventie Platform Jeugd organiseert in elke gemeente (Aalten, Berkelland, Oost 
Gelre en Winterswijk) één keer per jaar een training. Daarnaast wordt er gekeken om 
vrijwilligers vanuit stichting Platform Armoedevrij Winterswijk een training aan te 
bieden.  
 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
Het Preventie Platform Jeugd heeft een training: signaleren en bespreekbaar maken, 
gerealiseerd. Het Platform Armoedevrij Winterswijk heeft vrijwilligers geworven die 
eind dit jaar een training gaan volgen in het bespreekbaar maken armoede.  
 
Indicatoren 

 We hebben minimaal vijftien publicaties rondom toegankelijkheid op 
werkaanwinterswijk.nl 

 Armoedemonitor CBS, waarbij we de nulmeting in 2020 vergelijken met de 
armoedemonitor van 2021. Naast de cijfers van het CBS gebruiken we de 
aantallen van de lokale instellingen, waarbij het effect een toename moet zijn 
in het gebruik van deze inkomensvoorzieningen. Denk bijvoorbeeld aan de 
regelingen voor kinderen waarbij de contributie van de sportclub wordt 
betaald. 

 Lerende en reflectieve evaluatie van het programma Armoedevrij Winterswijk 
(subjectieve meting).  

Trends en ontwikkelingen 
In het vierde kwartaal 2022 is de taskforce bestaanszekerheid in het leven geroepen 
. Dit heeft veel raakvlakken met de opgave Armoede. 
Opgave Centrum 
Ambitie 
Het centrum is het hart van ons dorp. Dit is vitaal en klopt vol warmte voor iedere 
bezoeker. Deze levendigheid maken we met elkaar. 
Relevante documenten: 

  Coalitieakkoord gemeente Winterswijk ‘Winterswijk wint, duurzaam en 
daadkrachtig d’ran!’ 

 Centrumvisie en uitvoeringsagenda 
Doelstellingen 
3.1 Het marktterrein is het hart van het dorp, een prettige plek om te verblijven, daar 
kom je thuis. 

 Realiseren van de Centrumvisie en uitvoeringsagenda. Dit doen we 
opgavegericht, in samenwerking met betrokken inwoners, 
belangenorganisaties en ondernemers.  

Activiteiten 
Kwaliteitsimpuls van de Markt 
Omschrijving (toelichting) 
Wethouder: Schepers 
Het versterken van de Markt, als aangename, centrale ontmoetingsplek waar 
bezoekers graag verblijven, vraagt om een sterk samenspel van de functies die hier 
thuishoren. Dit doen we door effectief gebruik te maken van de beschikbare ruimte 
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en inrichting. In het vierde kwartaal van 2021 starten we met de ontwerpsessies voor 
de herinrichting van de markt. Dit doen we samen met inwoners, 
belangenorganisaties en externe partijen. In 2022 bieden we de gemeenteraad een 
concreet ontwerp aan.  
Daar waar nog geen zekerheden zijn of werkzaamheden buiten de begrotingsperiode 
kunnen vallen, zijn ze niet meegenomen in de begroting. Voor het centrum werken 
we een concreet plan uit. We zetten het budget van € 450.000 in voor 
voorbereidende werkzaamheden en deels voor de realisatie.  
 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
Bij het vaststellen van de kaders (begin 2023) vragen we de raad ook om financiële 
kaders. 
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
Op 1 september is de aftrap en planning besproken in het politiek forum. 
  
 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
In 2022 halen we middels participatie met direct belanghebbenden de argumenten 
en onderbouwing op voor de kaders. De raad stelt begin 2023 de kaders vast. 
Daarna gaan we in co-creatie schetsen aan het ontwerp voor de herinrichting van de 
Markt. 
 
Toekomst van de Jacobuskerk en Jacobskerk 
Omschrijving (toelichting) 
Wethouder: Schepers-Janssen 
Beide kerken verliezen waarschijnlijk hun primaire functie. De eigenaren van de 
kerken kijken welke (her)ontwikkelingsmogelijkheden er zijn.  
 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
We ondersteunen beide kerkbesturen met het traject naar een mogelijk andere 
invulling van de panden.  
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Tijd (indicator) 
 

 
Tijd (toelichting) 
 
Doelstellingen 
3.2 Het echte Winterswijk, waar je als gast weggaat met een glimlach en graag terug 
wilt komen. 
Realiseren van de Centrumvisie en uitvoeringsagenda. Dit doen we opgavegericht, in 
samenwerking met betrokken inwoners, belangenorganisaties en ondernemers.  
Activiteiten 
Evenementenkalender 
Omschrijving (toelichting) 
Wethouder: Schepers-Janssen 
Een veelheid en diversiteit aan evenementen draagt bij aan de beleving van het 
centrum. Het centrum wordt nog aantrekkelijker wanneer we de eigen, 
onderscheidende identiteit van de winkelstraten en verblijfsgebieden versterken. We 
maken hiervoor een evenementenkalender.  
 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
Er is in de begroting 2023 voor 2 jaar een bedrag van €50.000,--gereserveerd voor 
het stimuleren van evenementen voor (en door) jongeren.  
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
In de begroting 2023 staat in programma 3.5 de activiteit: stimuleren evenementen 
voor en door jongeren. Deze activiteit vindt plaats in samenwerking met 100% 
Winterswijk. 
 
Onbeperkt genieten in de Achterhoek 
Omschrijving (toelichting) 
Wethouder: Schepers - Janssen 
In de opgave ‘Iedereen doet mee’ wordt gewerkt aan de toegankelijkheid van 
Winterswijk, voor iedereen. Het is een belangrijk onderwerp voor de gastvrijheid en 
aantrekkelijkheid van ons centrum. Vanuit de toeristische samenwerking in de regio 
Achterhoek, werken we aan het programma ‘Onbeperkt genieten in de Achterhoek’.  
 
Geld (indicator) 
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Geld (toelichting) 
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
Er is een app en website waarmee mensen met een lichamelijke beperking altijd en 
overal inzicht krijgen in de toegankelijkheid van publieke locaties. Om zorgeloos op 
pad te kunnen zijn er verschillende ‘Ongehinderd op pad routes’ samengesteld. Met 
deze routes kunnen bezoekers een dagje of weekend naar de Achterhoek zonder op 
zoek te gaan naar toegankelijke locaties. Ondernemers worden gestimuleerd om 
verder aan de slag te gaan met toegankelijkheid.  
 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
 
Openbare toiletten 
Omschrijving (toelichting) 
Wethouder: Schepers-Janssen 
We hebben tijdelijke openbare toiletten gerealiseerd in het raadhuis. In 2022 zorgen 
we voor een structurele oplossing om openbare toiletten toegankelijk te houden voor 
onze bezoekers.  
 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
Het structurele budget vanaf 2023 wordt meegenomen bij de begroting 2023. 
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
In het raadhuis zijn openbare toiletten gerealiseerd; dit is inmiddels een  structurele 
oplossing aangezien het raadhuis ruime openingstijden kent. 
  
 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
 
Uitvoering plan van aanpak ‘Beleving in het centrum’ 
Omschrijving (toelichting) 
Wethouder: Schepers-Janssen 
In het plan van aanpak vertalen we de ambities en doelen naar concrete 
maatregelen, die we vanaf 2022 uitvoeren.  
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Geld (indicator) 
 

 
Geld (toelichting) 
Het budget hevelen we over naar 2023 
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
We hebben hiervoor nog geen plan van aanpak opgesteld, alleen meegewerkt aan 
initiatieven zoals 1572, Midzomer  Mondriaanfestival en de muurschilderingen.  
 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
Het plan van aanpak is nog niet opgesteld omdat we eerst losse initiatieven hebben 
ondersteund omdat hier energie op zat vanuit Winterswijk.  
 
Doelstellingen 
3.3 Er is nog zoveel meer, ontdek de leukste straatjes van Winterswijk. 
Realiseren van de Centrumvisie en uitvoeringsagenda. Dit doen we opgavegericht, in 
samenwerking met betrokken inwoners, belangenorganisaties en ondernemers.  
Activiteiten 
Acquisitie en stimuleren van nieuw ondernemerschap 
Omschrijving (toelichting) 
Wethouder: Schepers-Janssen 
We stimuleren meer commerciële activiteiten in de aanloopstraten. Daarmee 
versterken we de aantrekkelijkheid van het centrum, verhogen we het bezoek en 
voorkomen en verminderen we leegstand. Hiervoor werken we een acquisitieplan 
uit.  
 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
Pakken we samen op met het masterplan centrum. 
 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
Pakken we samen op met het masterplan centrum.  
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Analyse centrumstructuur, loopstromen en verblijfsgebieden 
Omschrijving (toelichting) 
Wethouder: Schepers-Janssen 
Ons centrum is historisch gegroeid naar de huidige structuur. We zijn ons steeds 
meer bewust dat een sterke eigen identiteit van deelgebieden bijdraagt aan de 
aantrekkelijkheid en vindbaarheid van locaties. Met een goede structuur sturen we 
de loopstromen en het verblijf naar de gewenste gebieden.  
 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
De activiteiten rond de herinrichting van de markt zijn in volle gang. Deze activiteit 
kan ook mee worden genomen in het masterplan voor het centrum.  
 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
Hiervoor vragen we een subsidie aan, zodat we extra organisatiekracht hebben om 
deze activiteit te realiseren.  
 
Doelstellingen 
3.4 Het centrum (als geheel) is een dag-attractie waar mensen graag verblijven en 
consumeren, met ruimte voor ondernemers. 
Realiseren van de Centrumvisie en uitvoeringsagenda. Dit doen we opgavegericht, in 
samenwerking met betrokken inwoners, belangenorganisaties en ondernemers.  
Activiteiten 
Fieldlab Retailinnovatie 
Omschrijving (toelichting) 
Wethouder: Schepers-Janssen 
Grote (inter)nationale retailorganisaties hebben de schaalgrootte en het 
organisatievermogen om innovaties te onderzoeken en te implementeren. Dit is voor 
een zelfstandig winkelbedrijf vaak niet bereikbaar. Samen met de regio Achterhoek 
nemen we hier wel stappen in, met Winterswijk in een voortrekkersrol.  
 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
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We verkennen samen met de onderwijsinstelling HAN Hogeschool, Saxion en het 
Graafschapcollege wat de mogelijkheden zijn voor Winterswijk.  
 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
In 2022 organiseren we een verkennend gesprek met de genoemde partijen. 
Eventuele activiteiten starten dan vanaf 2023.  
 
Kennisontwikkeling bij centrumondernemers 
Omschrijving (toelichting) 
Wethouder: Schepers-Janssen 
We versterken de samenwerking in het centrum door met elkaar te werken aan 
kennisontwikkeling. 
 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
Samen met de HAN Hogeschool verkennen om een retail-management opleiding te 
organiseren in Winterswijk, dit doen we samen met ABH-City 
 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
Gaat om de retailmanagementopleiding voor (centrum)ondernemers. Op het moment 
loopt er een traject in Aalten en Oude IJsselstreek. Winterswijk zou samen met Oost 
Gelre de volgende locatie kunnen zijn voor deze retailmanagement opleiding.  
 
Ondernemerspunt Winterswijk 
Omschrijving (toelichting) 
Wethouder: Schepers-Janssen 
Winterswijk heeft een krachtige en goed functionerende citymarketingorganisatie. In 
2022 geven we uitvoering aan het centrummanagement en het beter organiseren 
van evenementenondersteuning.  
 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
 
Kwaliteit (indicator) 
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Kwaliteit (toelichting) 
Zie verder in 4.3a lobby 
 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
 
Smartcity Achterhoek 
Omschrijving (toelichting) 
Wethouder: Schepers-Janssen 
De Duitse ICT-onderneming Tobit heeft in Ahaus een smartcityconcept ontwikkeld, 
waarbij ICT-technologie wordt ingezet om het fysieke centrumbezoek te 
ondersteunen. We verkennen de mogelijkheden om een vergelijkbaar concept te 
ontwikkelen voor de stads- en dorpskernen in de Achterhoek.  
 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
Op dit moment is er nog onvoldoende draagvlak voor een regionale aanpak. Voor 
Winterswijkse ondernemers heeft 100% Winterswijk een inspiratiebijeenkomst 
georganiseerd in  Tobit in Ahaus.  
 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
Door lockdown iets later gepland dan gewenst. 
 
Doelstellingen 
3.5 Winterswijk is gastvrij en voor iedereen goed bereikbaar. 
Realiseren van de Centrumvisie en uitvoeringsagenda. Dit doen we opgavegericht, in 
samenwerking met betrokken inwoners, belangenorganisaties en ondernemers.  
Activiteiten 
Gastvrijheid op de parkeerplaats 
Omschrijving (toelichting) 
Wethouder: Schepers-Janssen 
De bezoeker van het centrum van Winterswijk moet zich bij aankomst op de 
parkeerplaats direct welkom voelen, en op een logische en prettige manier de weg 
vinden naar de winkelstraten, markt, stadsparken en andere centrumvoorzieningen. 
Om dit te bevorderen zorgen we voor goede bewegwijzering.  
 
Geld (indicator) 
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Geld (toelichting) 
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
Deze activiteit staat in de uitvoeringsagenda voor 2023 op de planning.  
 
Goede fietsenstalling met voldoende oplaadpunten 
Omschrijving (toelichting) 
Wethouder: Schepers-Janssen 
Voor het stimuleren van het fietsgebruik is het een randvoorwaarde dat we dit 
gebruik goed faciliteren. Als onderdeel van de activiteit ‘analyse centrumstructuur, 
loopstromen en verblijfsgebieden’ brengen we verbeterpunten voor fietsparken in 
kaart. Deze voeren we waar mogelijk uit. 
 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
Fietsparkeerplekken bij het raadhuis en Wieringastraat zijn gerealiseerd.  
 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
 
Verminderen overlast van laden en lossen in de winkelstraat 
Omschrijving (toelichting) 
Wethouder: Schepers -Janssen 
Laden, lossen en pakketbezorging is noodzakelijk voor de bevoorrading van de 
ondernemers in de winkelstraat. Tegelijkertijd geeft dit vaak overlast voor het 
winkelend publiek en dat past niet in de gastvrijheid die we willen bieden. Daarom 
gaan we in goed overleg oplossingen implementeren. 
 
Geld (indicator) 
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Geld (toelichting) 
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
We organiseren eind 2023 nog een 'bewustwordingsactie' voor pakketbezorgers. 
 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
 
Verminderen van onnodig autobezoek 
Omschrijving (toelichting) 
Wethouder: Schepers-Janssen 
We realiseren ons dat voor veel van onze centrumbezoekers, uit de regio en van 
over de grens, de auto een logisch vervoersmiddel is, waarvoor nauwelijks 
alternatieven zijn. Voor onze inwoners en ons winkelpersoneel kan de fiets echter 
een prima alternatief zijn.  
 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
We maken eest een plan van aanpak, eventueel budget volgt later.  
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
We organiseren een gesprek met leden van ABH-City om samen te kijken naar 
mogelijke oplossingen.  
 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
Na Corona hebben we nu de energiecrisis waar centrumondernemers mee te maken 
hebben. We polsen bij ABH-City of de timing goed is om dat nu op te pakken.  
 
Indicatoren 

 Koopstromenonderzoek. 
Trends en ontwikkelingen 
Opgave Duurzaamheid 
Ambitie 
Winterswijk wil dat de huidige kwaliteiten, klimaat, biodiversiteit en natuurlijke 
voorraden, ook beschikbaar zijn voor volgende generaties. Duurzaamheid gaat over 
het beschermen en behouden van deze waarden. 
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Relevante documenten: 
 Uitvoeringsagenda Duurzaamheid januari 2019 

Doelstellingen 
4.1 De bebouwde omgeving van Winterswijk is energieneutraal in 2030. We benutten 
in Winterswijk onze cultuurhistorie en biodiversiteit. 

 We gaan inwoners en bedrijven stimuleren om maximaal energie te besparen 
door onder meer te isoleren. 

 We gaan het opwekken van duurzame energie op daken en op zonnevelden 
ondersteunen. 

 We maken plannen die er op termijn toe leiden dat woningen geen aardgas 
meer gebruiken. 

Activiteiten 
Stimuleren zonne-energie 
Omschrijving (toelichting) 
Wethouder: Visser 
Het is belangrijk om de opwekking van zonne-energie te stimuleren. Met de 
uitvoering van het zonnepark op de Masterveldweg wordt een grote stap gezet. 
Daardoor zal de barometer de 65% bereiken. Maar onze ambities gaan verder. We 
willen meer zonne-energie in collectief eigendom en meer zonnepanelen op daken. 
Een randvoorwaarde hiervoor is voldoende netcapaciteit. Het elektriciteitsnetwerk 
heeft uitbreiding nodig.  
De opwekking van zonne-energie is winstgevend, maar niet elk idee komt tot 
uitvoering. Daarom zorgen we voor hulp (ook financieel) wanneer het nog niet zeker 
is of een project lukt. Onze ambities voor zonne-energie sluiten aan bij de RES 1.0. 
In 2022 maken we de RES 2.0., die we gaan indienen in 2023. 
 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
Het zonnepark aan de Masterveldweg zal nog niet gereed zijn in 2022, daardoor zal 
de barometer de 65% niet bereiken in 2022. 
De postcoderoosprojecten op 3 daken van Postcoderoos 2 zijn formeel 'geopend' op 
26 maart 2022. 
We hebben een aanpak voor de stimulering van zonnepanelen op bedrijfsdaken 
ontwikkeld. wekelijks hebben we diverse gesprekken met ondernemers.  gesprekken 
die leiden tot een gratis verkenningsrapport met 
•    bedrijfsspecifieke aandachtspunten; 
•    indicaties met betrekking tot de dakpotentie, de opwekcapaciteit en de 
opbrengsten; 
•    algemene informatie over subsidies, fiscaliteit en financiering;    
•    beknopte beschrijving van het vervolgproces;  
 
Tijd (indicator) 
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Tijd (toelichting) 
Gezien de juridische procedure die gevoerd is wordt 2022 niet gehaald voor de 
Masterveldweg. 
Het zon op daken programma is gestart  
 
Uitvoeren visie Warmtetransitie 
Omschrijving (toelichting) 
Wethouder: Visser 
De visie Warmtetransitie bepaalt de manier waarop we gebouwen en wijken 
klaarmaken voor de toekomst. Het is landelijk beleid om op termijn van het aardgas 
af te gaan. In Winterswijk ontbreekt een bron voor grootschalige opwekking van 
warmte die we kunnen inzetten voor verwarming. Dat betekent dat we een strategie 
ontwikkelen hoe we dit doel stapsgewijs kunnen behalen.  
 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
We doen dit vooral met rijkssubsidies en met een revolverend fonds voor  leningen.  
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
De eerste stap is het 'transitiegereed' maken van de woning. Dat betekent dat de 
woning zo goed geïsoleerd moet zijn, en het energieverbruik zover teruggebracht 
moet worden dat overstappen op een elektrische warmtepomp mogelijk is. Dit past 
binnen de aanpak van ons Centrum Duurzaam Winterswijk. Onderdeel van deze 
aanpak zijn onze duurzaamheidsleningen, onze subsidies en ook de RREW actie 
waaraan tot nu toe 2200 huurder en 1500 woningeigenaren aan hebben meegedaan. 
Ze hebben allemaal een waardebon van € 70,- voor energiebesparende producten 
besteed.  
 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
Loopt op schema 
 
Werken aan de hand van de uitvoeringsagenda Duurzaamheid 2019-2022 met vele 
activiteiten 
Omschrijving (toelichting) 
Wethouder: Visser 
De uitvoeringagenda Duurzaamheid kent tal van activiteiten. De voortgang hiervan 
wordt periodiek aan de raad gepresenteerd. Onderdeel van de uitvoeringsagenda 
zijn cultuurhistorie en biodiversiteit. De biodiversiteit stimuleren we onder meer met 
de maatregelen uit het uitvoeringsplan van het groenstructuurplan.  
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Geld (indicator) 
 

 
Geld (toelichting) 
Op diverse onderdelen van de uitvoeringsagenda lopen de activiteiten door in 2023 
en daarom wordt ook een deel van de budgetten overgeheveld naar 2023.  De 
budgetten worden mede gevormd door rijksbijdragen en subsidies. 
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
Dit is het laatste jaar van de uitvoeringsagenda. De meeste doelen zijn bereikt. Soms 
zijn ze in een iets andere vorm bereikt. We rapporteren hier twee keer per jaar over 
bij een politiek forum.  
 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
Deze uitvoeringsagenda is op schema.  
 
Doelstellingen 
4.2 Winterswijk heeft een duurzame gemeentelijke organisatie in 2030. 

 We voeren het project Duurzaamheidsfactor uit in de gemeentelijke 
organisatie. 

Activiteiten 
Uitvoeren project Duurzaamheidsfactor 
Omschrijving (toelichting) 
Wethouder: Visser 
De duurzaamheidsfactor zorgt voor een duurzame en circulaire gemeentelijke 
organisatie. Halverwege 2022 presenteren we de resultaten in een politiek forum. 
 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
24 februari hebben we een gesprek gehad met medewerkers van diverse teams over 
wat ze kunnen doen om duurzaamheid verder te brengen.  
 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
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Op dit moment kunnen we hier onvoldoende prioriteit aan geven. We willen er in 
2023 nieuwe energie insteken. We willen dit planmatiger aanpakken.  Op diverse 
terreinen zoals energie, facilitair, advisering rond projecten e.d.  
 
We maken een prachtig Green Leaf-jaar 2022 
Omschrijving (toelichting) 
Wethouder: Visser 
Winterswijk heeft de Green Leaf Award 2022 gewonnen! Een hele eer, maar ook een 
grote verantwoordelijkheid. Aan deze Green Leaf Award is een geldbedrag 
verbonden van € 200.000. Met dit geld gaan we in 2022 activiteiten organiseren 
binnen de opgave Duurzaamheid. 
Hierbij willen we drie doelstellingen waarmaken: 

 Winterswijk duurzamer maken. 
 Andere gemeenten en organisaties in Nederland en Europa stimuleren, door 

de beste voorbeelden voor verduurzaming uit Winterswijk te laten zien. 
 Winterswijk als mooie en duurzame gemeente promoten.  

Om dit te kunnen waarmaken, stellen we een actieplan op. Hierbij werken we ook 
aan de droom van Yara, leerling van basisschool De Kolibrie, voor groenere 
schoolpleinen. 
 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
Begroot is € 200.000,- plus nog wat rekeningoverschotgelden.  
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
Wekelijks bespreken we in een ambtelijk team de voortgang van het Green Leaf jaar. 
Binnenkort maken we een halfjaarrapportage af.  We maken Winterswijk duurzamer 
door diverse acties richting bewoners op het gebied van energie en water. We 
vertellen iedereen over duurzaamheid o.a. met een expositie. Maar ook door 
presentaties online en on-site in zes verschillende landen en vijf verschillende talen 
(daar is het achterhoekse dialect nog niet eens bij inbegrepen).  
 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
Deze activiteit vindt plaats in 2022 met uitloop naar 2023. 
 
Doelstellingen 
4.3 We zijn een volledig duurzame gemeente in 2050, dus ook klimaatneutraal en 
circulair. 

 We bouwen samen met onze inwoners verder aan een circulaire economie.  
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Activiteiten 
We werken aan klimaatadaptatie 
Omschrijving (toelichting) 
Wethouder: Wassink 
We bouwen op verschillende manieren aan een duurzame en circulaire economie. 
Veel initiatieven stimuleren we op regionaal niveau via de thematafel Circulaire 
Economie en Energietransitie. Helaas zien we nu al dat het klimaat verandert. Een 
van de onderwerpen die in 2022 veel aandacht vraagt, is daarom klimaatadaptatie. 
Dit is het aanpassen van onze omgeving aan toenemende hitte, droogte en zware 
regenval. Daarom nemen we deel aan de werkgroep klimaatadaptatie (beleidsveld 
3.2). 
 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
Geen opmerkingen 
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
De activiteit wordt toegelicht in programma 3.2. 
 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
 
Indicatoren 

 De barometer ‘hernieuwbare opwek’ staat eind 2022 op minimaal 65% en in 
2030 op 100%. 

 33% van de daken is in 2030 voorzien van zonnepanelen. Eind 2022 is dit 
minimaal 21%. 

 Via het platform Duurzaamheid bereiken we maandelijks gemiddeld ruim 
1.750 mensen. 

 4.000 huishoudens voeren kleine energiebesparende maatregelen uit. Dit 
naar aanleiding van een actie voor huurders en woningeigenaren die in 2021 
start en in 2022 doorloopt. 

Trends en ontwikkelingen 
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