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Vlak voor de vakantie 
 
Zo vlak voor de vakantie willen we nog enkele items die op dit moment spelen onder de 
aandacht brengen.  
De vorming van een nieuwe coalitie in Winterswijk betekent mogelijk ook een andere richting 
in besluitvorming. We kijken uit naar de samenwerking en ontwikkeling. 
We weten dat op dit moment op diverse plekken in Corle wordt gewerkt aan initiatieven om de 
woonsituatie te wijzigen. Eén van die plannen is plan te Peele. We verwachten binnen 2 maand 
de voorwaarden, waaronder op deze locatie iets mag worden ontwikkeld, te ontvangen.  
Tijdens het jong-WCL event, op donderdag 23 april in het GKC, hebben de toekomstige 
bewoners van zaal de Woord een boeiende uitéénzetting gegeven over hun ervaringen tijdens 
het vergunning-aanvraagproces. Mede door hun doorzettingsvermogen en geduld is het tot 
een goed eind gekomen. Complimenten aan de nieuwe bewoners en familie Kroes. 
Tijdens deze avond werd ook de mogelijkheden voor de plaatsing van een Tiny House 
besproken. Dit willen we extra onder de aandacht brengen. Nu de bouwkosten voor een 
nieuwe woning enorm uit de klauwen loopt is de plaatsing van een Tiny House een mogelijk 
alternatief. We willen dit graag onder de aandacht brengen. Mocht in gezinnen de behoefte 

bestaan de kinderen op het eigen 
erf een kleine woning te laten 
ontwikkelen, dan zou een Tiny 
House een oplossing kunnen zijn. 
Of mochten ouderen graag op de 
huidige locatie willen blijven 
wonen, ook dan zou een Tiny 
House in beeld kunnen komen. Niet 
dat het helemaal van zelfsprekend 
is dat overal een Tiny House 
geplaatst kan worden, maar er zijn 
wel mogelijkheden.  
 

 



Mocht dit artikel uw aandacht trekken, informeer dan naar de mogelijkheden bij het 
informatiepunt van de gemeente Winterswijk, dagelijks tussen 09.00 uur en 13.00 uur te 
bereiken op het rechtstreekse nummer 0543 543530 of per e-mail : Leef@winterswijk.nl 
 
Voor zover van toepassing, wensen we iedereen een fijne vakantie. 
Bestuur Corles Belang. 
 

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

 
 
 
VVC - agenda 2022 
 
14 – 17 juli:         Zwarte Cross 
  
19 en 20 augustus:     Corle’s feest  
 
 
 
 

 
 
 
 


