
 

 

 

Van: Frontale Partij <frontalepartij@gmail.com>  

Verzonden: zaterdag 12 maart 2022 15:18 

Aan: bb@brinkheurne.com 

Onderwerp: Re: standpunten over (kleinschalige) recreatie en uitbreidingsplannen van Recreatiepark 

Het Winkel 

 

Wij zijn het helemaal eens, de uitbreiding moet stoppen. Genoeg is genoeg. 

 

Op za 12 mrt. 2022 om 15:12 schreef <bb@brinkheurne.com> 

Beste Oliver, 

  

Dank voor je reactie! Ik zie echter dat je de vragen over de uitbreidingsplannen van Camping Het Winkel 

niet hebt ingevuld. 

Zou je ons die antwoorden vandaag voor 18.00 uur willen aanleveren? Dan kunnen deze nog 

meegenomen worden in de vergelijking met de andere partijen. 

Alvast bedankt! 

Namens de kerngroep Bezorgde Buren Camping Het Winkel,  

Remco Esendam  

De Slingeweg 5 | 7115 AG Winterswijk 

 

  

Van: Frontale Partij <frontalepartij@gmail.com>  

Verzonden: vrijdag 11 maart 2022 22:21 

Aan: bb@brinkheurne.com 

Onderwerp: Re: standpunten over (kleinschalige) recreatie en uitbreidingsplannen van Recreatiepark 

Het Winkel 

  

Beste meneer Esendam, 

  

Wij als Frontale, zijn fel tegen uitbreiding van Reuselink op deze manier, het is al groot genoeg vinden 

wij, en anders kan het het alleen maar veel overlast veroorzaken. 

  



Stellingen: 

  

1.1 Ja 

1.2 Ja 

1.3 Grote campings die uitbreiden kunnen zoals bijvoorbeeld Reuselink voor overlast veroorzaken, en 

dit vinden wij een kwalijke zaak. 

  

2.1 Nee 

2.2 Niet perse, maar 1 miljoen is een getal, ons maakt dat getal niet uit. 

2.3 Ja 

2.4 Ja 

2.5 Ja 

2.6 Ja 

2.7 Nee 

2.8 Wij vinden 1 miljoen overnachtingen, een onzin getal, het gaat ons niet om het getal en dat 

maakt ons niets uit. De kleinere campings zorgen juist voor meer rust, hoe groter de camping hoe 

meer overlast. 

  

3.1 Ja 

3.2 Kwaliteit boven kwantiteit. 

3.3 Een recreatie waar fijne rust is, en het niet overwelmend groot is. 

3.4 Dat moeten we onderzoeken, wat een schappelijke hoeveelheid is. 

  

4.1 Dit moeten we ook goed onder de loep nemen, niet eens. 

4.2 Omdat t'Hilgelo voor ons niet de enige locatie is. 

4.3 Een recreatie waar mindere rust is, maar wel meer kansen voor activiteiten en dus grootschalige 

recreatie. 

4.4 Totdat er overlast ontstaat, overleggen met buurtbewoners. 



4.5 Ja 

4.6 Totdat er overlast ontstaat, overleggen met buurtbewoners. 

  

5.1 Ja 

5.2 Ik zie in het voorstel geen kritiekpunten. 

5.3 Het maximum is voor ons, als er overlast ontstaat, of kritiek is van te voren, wij willen natuurlijk 

geen overlast, dus als de camping met een uitbreiding komt en er komt veel kritiek op, willen wij 

ingrijpen en bijvoorbeeld een motie indienen om het tegen te houden. 

   

Op vr 4 mrt. 2022 om 15:21 schreef <bb@brinkheurne.com> 

Geachte heer Heming, 

Namens de kerngroep Bezorgde Buren Camping Het Winkel vragen wij uw aandacht – als lijsttrekker 

van Frontale partij – voor het volgende. 

  

Op 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen in Winterswijk. In dat kader was er op 26 

februari jl. een politiek debat over het buitengebied van Winterswijk. Helaas werd daar niet of 

nauwelijks ingegaan op een belangrijk onderwerp voor het buitengebied: de (kleinschalige) recreatie. 

De gespreksleider gaf verder aan dat niet ingegaan zou worden op individuele zaken. 

  

Vandaar dat wij via bijgevoegd formulier enkele stellingen en vragen de standpunten van uw fractie 

over (kleinschalige) recreatie in het algemeen in beeld proberen te krijgen. Daarnaast zijn wij ook 

benieuwd naar uw standpunt met betrekking tot de uitbreidingsplannen van Recreatiepark Het 

Winkel. De kiezers kunnen dan op dit punt een betere keuze maken. 

  

Bij voorbaat hartelijk dank voor de moeite om op onze vragen te antwoorden. Hiermee kunnen wij 

de Bezorgde Buren Camping Het Winkel als ook de andere inwoners van Winterswijk informeren 

over uw standpunten over (kleinschalige) recreatie. Aangezien de verkiezingen binnenkort al zijn, 

zien wij graag uiterlijk 11 maart a.s. uw reactie per mail tegemoet! 

  

PS: zou u ons een ontvangstbevestiging willen mailen, zodat wij zeker weten dat u deze mail heeft 

ontvangen? 

  



Namens de kerngroep Bezorgde Buren Camping Het Winkel, 

  

Remco Esendam 

  

De Slingeweg 5 | 7115 AG Winterswijk 

De kerngroep bestaat uit de volgende ‘bloedgroepen’: 

 Maalderij/Kottenseweg: André Obelink (Maalderij 1, in aanbouw) 

 Kleinschalige recreatie: Gerhard te Voortwis (de Slingeweg 6, Klein Ni’jenhoes) 

 Meester Brouwerlaan: Frank Huiskamp (Meester Brouwerlaan 7) 

 Brinkheurns Belang: Willem te Voortwis (Kottenseweg 85) 

 De Slingeweg: Remco Esendam (de Slingeweg 5) 

  

 


