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Aan het College van B&W en de gemeenteraad van Winterswijk

Geacht College en Geachte leden van de gemeenteraad,

Op 20 juli jl. heeft het college van B&W besloten om, onder een aantal randvoorwaarden, medewerking
te verlenen aan het principeverzoek voor verdere uitbreiding van Recreatiepark Het Winkel en aan het
realiseren van een hotel op het terrein van de camping.

Het plan van Het Winkel, waarvan de direct betrokkenen pas op de hoogte werden gesteld ruim drie
maanden nadat het bij de gemeente was ingediend, heeft bij de omwonenden, bij andere bewoners van
de Brinkheurne en van Winterswijk en daarbuiten veel emotie losgemaakt. De voornaamste oorzaak
hiervan is, dat het plan neerkomt op het uitbreiden van een al zéér grote camping tot een megacamping.
Het Winkel is reeds nu veruit de grootste camping van Winterswijk en het uitbreidingsplan komt erop
neer, dat er een megacamping ontstaat met 1100 standplaatsen en huisjes en daarnaast nog een hotel
met plaats voor 200 gasten. Ter vergelijking: de hele buurtschap Brinkheurne telt minder dan 300
inwoners. Bij uitvoering van het plan zal een wanverhouding ontstaan tussen de omvang van het
‘Recreatiepark’ enerzijds en de omgeving met haar bewoners anderzijds.

Over de gevolgen van de grootschaligheid waar het plan op gebaseerd is, maken de direct omwonenden
en de andere inwoners van Brinkheurne zich ernstige zorgen. De zorgen betreffen onder meer:

 De grote toename van gemotoriseerd verkeer en de daarmee samenhangende verkeersonveiligheid
op de tertiaire wegen en de geluids- en andere overlast.

 De aantasting van het landschap door de grootschaligheid.

 De aantasting van de leefbaarheid voor direct omwonenden, maar ook voor de andere bewoners van
de lokale gemeenschap.

 De aantasting van saamhorigheid en sociale binding die optreedt door de enorme extra vloedgolf van
vluchtige passanten.

 Het afstoten van de groep toeristen die op zoek is naar rust en kleinschalige recreatie en daarmee het
aantasten van het bestaansrecht van de recreatieve ondernemers in de buurtschap die hun
verdienmodel juist hebben gebaseerd op die rust en kleinschaligheid.

 Daarnaast zijn er zorgen over het aantasten van natuurwaarden, die gedeeld en onderbouwd worden
door letterlijk alle organisaties die zich met natuur in Winterswijk bezighouden.

Om mensen de kans te geven hun mening te uiten is Brinkheurns Belang een petitie gestart aan het
gemeentebestuur met het verzoek om het plan voor uitbreiding van Recreatiepark Het Winkel tegen te
houden. De online petitie is inmiddels ruim 1700 keer getekend en de papieren versie heeft al meer dan
300 ondertekenaars!

Met alle respect voor wat de familie Reuselink tot stand heeft gebracht, zijn wij van mening dat de
grenzen van de camping bereikt zijn! Bij uitvoering van het plan verwordt de Brinkheurne tot het decor
voor het businessmodel van de familie Reuselink. Uitvoering van het plan betekent winstmaximalisatie
voor de enkeling ten koste van de gemeenschap!

Vandaar ons dringende verzoek aan u: STOP de uitbreiding! GENOEG IS GENOEG!

Met vriendelijke groet,

Brinkheurns Belang, Willem te Voortwis, voorzitter
Kottenseweg 142, 7115 AE Winterswijk Brinkheurne
06-48540900, bb@brinkheurne.com


