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Dit is de eerste nieuwsbrief sinds 1 november 2021. Voor ons een ietwat rare 

gewaarwording dat wij zolang niets van ons hebben laten horen, maar de huidige Corona-

situatie noopt ons om in beperkte mate activiteiten te ondernemen. Dat wil niet zeggen dat 

er niets gebeurt, in tegendeel. We willen u op de hoogte houden van de laatste stand van 

zaken. 

 

De geplande tweejaarlijkse vergadering op maandag 28 februari 2022 bij Grijsen en 

Idenova gaat vanwege de huidig geldende Corona-regels NIET door. De 1,5 meter 

afstandsregel die we verplicht zijn te hanteren, maakt het niet mogelijk om met een grote 

groep bijeen te komen. 

Zodra de nieuwe datum bekend is, zullen wij hierover communiceren. 

 

In de vorige Nieuwsbrief maakten we bekend dat 3 jonge stellen zich zouden gaan vestigen 

in zaal de Woord. Toen we de vorige Nieuwsbrief hebben gemaild, klopte dat ook. 

Ondertussen zal het bekend zijn dat ook Arne Wiggers heeft besloten zich aan te sluiten bij 

de andere drie bewoners. Alles is zonder veel tam-tam op een heel nette manier geregeld. 

 

Er zijn op dit moment meerdere ontwikkelingen in en rondom Corle. Over een paar plannen 

zijn we geïnformeerd en uitgenodigd voor bijeenkomsten, zoals de ontwikkeling van een 

zonnepark aan de Veenhuisweg, de bouw van een locatie met luxe kamers en suites op 

camping de Twee Bruggen en de aanwijzing van het terrein tegenover Obelink als mogelijke 

locatie voor een bedrijventerrein met daaraan gekoppeld de ontwikkeling van een nieuwe 

ecologische verbindingszone tussen het Korenburgenveen en het Wooldseveen. De 

gemeente stuurt mailings wanneer er m.b.t. het bedrijventerrein wat bekend wordt. Indien 

gewenst kunt u zich hiervoor aanmelden via: bedrijventerrein@winterswijk.nl.  

Bij elk onderwerp hebben we aandacht besteed aan de algemene belangen. Voor een 

inhoudelijke terugkoppeling kunt u terecht bij het bestuur van Corles Belang. 



 

De veiligheid op de Corleseweg blijft onder de aandacht. Daar waar de afgelopen jaren al het 

één en ander is gedaan, zoals het optimaliseren van de wegversmallingen, beheersing van de 

maximum snelheid door middel van een matrixbord en het verbeteren van de bermen in de 

bochten, worden de zorgen van de aanwonenden steeds groter. Met name de toename van 

het verkeer en vooral vrachtverkeer voelt alsof de weg steeds onveiliger wordt. Tijdens de 

rondgang met de donateurskaarten kwam dit duidelijk naar voren. Om hier daadwerkelijk 

iets aan te doen is er een werkgroep “ Onderzoek Corleseweg “ opgericht bestaande uit 

Wilma Franssen, Daphne Kaffka en Marcha de Vries. Aanwonenden kunnen binnenkort 

bezoek verwachten van een werkgroeplid om enkele vragen te beantwoorden. 

 

Het geplande Debat Buitengebied op zaterdagmiddag 26 februari in gebouw Emma in Ratum 

gaat wel door. Met in achtneming van de 1,5 meter regel zullen maar een beperkt aantal 

toeschouwers worden toegelaten. Getracht wordt om de bijeenkomst via een live-stream uit 

te zenden. De bedoeling van deze middag is dat de fractievoorzitters van de 7 politieke 

partijen die aan de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart deelnemen hun visie geven 

over de mogelijkheden en onmogelijkheden van het Winterswijks buitengebied. Aanvang is 

14.00 uur. Hoe u zich kunt aanmelden om aanwezig te zijn volgt via de media.   

Corles Belang zal ervoor zorgen dat deze informatie tijdig via de mail van Corle.EU wordt 

verspreid.  

 

Vanwege het uitstel van de tweejaarlijkse vergadering wordt ook de bestuurswijziging 

uitgesteld. Binnen het bestuur zijn er dit jaar twee mutaties. Marcel Lageschaar stopt na 8 

jaar en Loes Egbers na 4 jaar. We hebben Edwin Nijenhuis en Rob Boeijink bereid gevonden 

deze vacatures op te vullen. 

 

Tot zover een korte update van actuele zaken. 

1 februari 2022, Bestuur Corles Belang 

 

  ********** 
 
Bowlingcompetitie “In de Schoppe”     
 
Ook de bowlingcompetitie kreeg (weer) te maken met een onderbreking, dermate lang dat 
het uitspelen hiervan niet meer mogelijk is. 
We richten ons nu maar op een nieuwe start, begin september. Hopelijk kan die voltooid 
worden.  

********** 
 

 
Iets te melden hiervoor… geef het door. 
Contactgegevens bovenaan deze nieuwsbrief. 

 
 


