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Informatieverstrekking 
Normaliter organiseert een vereniging of organisatie een jaarvergadering. Corles 
Belang heeft jaren geleden besloten dit één keer per 2 jaar te doen en tussendoor de 
donateurs via de Nieuwsbrief te informeren. Vandaar dit keer een uitgebreidere 
tussentijdse Nieuwsbrief. Corles Belang heeft op 4 hoofditems de focus liggen: 
Wonen, Vitaal Platteland, Veiligheid en Duurzaamheid. 
 
Wonen                          
Er ontplooien zich in Corle op diverse locaties nieuwe initiatieven. We zien op 
meerdere plekken zich jonge Corlenaren vestigen. Een geweldige constatering dat 
jonge buurtgenoten blijven “hangen” of weer terugkomen. Ook zien we op een 
aantal plekken zich niet-Corlenaren vestigen die zich op een geweldige manier 
hebben ingeburgerd. En achter de coulissen wordt gewerkt aan meerdere projecten. 
Corles Belang participeert in het project: Buitengebied zoekt bewoners. Een project 
waarbij verkopers, kopers en makelaars worden geattendeerd op nieuwe 
mogelijkheden op erven. Waar in het verleden vrijstaande erven vaak alleen gekocht 
konden worden door vermogende kopers, werkt de gemeente nu veel meer mee om 
op bestaande erven de mogelijkheid te onderzoeken voor het vestigen van meerdere 
wooneenheden of kleine bedrijfsactiviteiten, die passen in de omgeving. Onze zuster-
organisatie OBW heeft hierover recent een project gelanceerd. Dit is terug te vinden 
op de website van de OBW: www.vereniging-obw.nl De gemeente biedt op dit 
gebied ook een service en wel het LEEF-loket. Zij kunnen helpen bij vragen over 
bouwmogelijkheden. Dit loket is telefonisch te bereiken via telefoonnummer 0543 
543543. Een aantal Corlenaren zal zich afvragen, wat gebeurt er dan met plan te 
Peele? Dit ligt iets gecompliceerder, omdat dit in eigendom is van de provincie. Het is 
moeilijk om hier een vinger achter te krijgen. Corles Belang is al ruim 2 jaar actief 
bezig te proberen inzicht te verkrijgen in de kaders, waaraan de nieuwe invulling 



moet voldoen. Helaas krijgen we hierop geen response. We worden heen en weer 
gepingpongd van de provincie naar de gemeente.      
Binnenkort krijgen de inwoners van Corle wel een uitnodiging voor een bijeenkomst 
met als thema: Buitengebied zoekt bewoners.        
 
Vitaal platteland                  
We willen allemaal een mooie omgeving, we willen allemaal een goede 
bereikbaarheid, we willen allemaal rust. Maar we willen ook allemaal heel veel 
toeristen, allemaal een auto, en allemaal een goede boterham verdienen. We willen 
van alles, maar is daar wel ruimte voor. Om hier een juiste balans in te vinden is het 
programma: Vitaal platteland opgezet. Dit project wordt door de overheid 
gefaciliteerd en mede door de belangenverenigingen ingevuld. Zodra hiervoor input 
wordt gevraagd van de burgers zullen we dit kenbaar maken.   
Veiligheid                   
Belangrijk onderdeel in een omgeving met een goede leefbaarheid is de veiligheid. 
Op dit gebied spelen er in Corle een aantal zaken. Zo staat de veiligheid van de 
Corleseweg op de agenda van een speciaal hiervoor opgezette werkgroep. Er is een 
inventarisatie van knelpunten gemaakt en er is een gesprek met de wethouder 
geweest. Of dit laatste iets heeft opgeleverd moet nog worden afgewacht.              
Een ander punt is het verder uitbreiden van het AED-netwerk. Recentelijk is bij de 
Julianaschool een nieuwe AED geplaatst, daarmee is weer een witte vlek in Corle 
weggewerkt. Alleen een gebied rondom het Mentinkveld is nog wit.   
Voor het melden van verdachte en onveilige situaties in jouw omgeving kan gebruik 
worden gemaakt van de Buurt Preventie app. Hierop kan worden gemeld dat er 
verdachte omstandigheden worden gesignaleerd. Om deelnemer te worden van een 
Buurtgroep kun je je daarvoor aanmelden via, www.wabp.nl Spelregels hoe je het 
beste met de app om kunt gaan, staan op dezelfde site. Het is vrijwillig, maar draagt 
wel bij aan een veiligere omgeving.            
Tot slot attendeert de overheid nog op het fenomeen: Zeg de eerste keer niet 
meteen ja. Dit klinkt eenvoudig, maar bedenk bij de verkoop of verhuur van een 
leegstaande schuur, aan wie je de schuur gaat overdragen. Hap niet bij het eerste 
beste lucratieve aanbod toe. Voordat je het weet zit je in een criminele val.  
Duurzaamheid           
Duurzaamheid is een breed begrip. Hieronder valt niet alleen de energiehuishouding, 
maar bijvoorbeeld ook de zorg over klimaatadaptie en de kringlopen. Corles Belang 
heeft zitting in de Energietafel Winterswijk, een klankbordgroep van de gemeente die 
zich o.a. bezighoud met het onderzoeken, stimuleren en informeren over diverse 
vormen van duurzaamheid. Hierbij valt te denken aan: Isolatie maatregelen, 
onderzoek energieopslag, opwekking zon- en windenergie, ontwikkeling productie en 
transport van waterstof. Ook hierin heeft de gemeente een belangrijke rol, want in 
het voormalige gemeentehuis is een Duurzaamheidsloket gevestigd. Hier kan alle 
informatie over divers uiteenlopende onderwerpen verkregen worden. Loop hier 
gerust een keer naar binnen om vrijblijvend informatie in te winnen. Wekelijks staan 
er meerdere artikeltjes in het Achterhoek Nieuws onder de kop Duurzaamheid. Of 



bezoek de website: www.werkaanwinterswijk.nl Dit thema zou iedereen moeten 
aanspreken, want we moeten het samen doen.  
 
Website Corle.eu 
Een half jaar geleden werd vlak voor het Corlese Volksfeest de vernieuwde website 
online gezet. In het afgelopen half jaar is de website door 711 unieke gebruikers 
bezocht. 
Deze komen uiteraard voornamelijk uit Nederland (626), maar er waren er ook 34 uit 
Amerika en 16 uit China. De gemiddelde bezoektijd duurde 2 minuten en 3 
seconden. 
Van de 711 bezoekers deden dat er 399 met een mobiel, 274 met een PC en 38 met 
een tablet. 
Naast de homepage (waar iedereen begint) werden de pagina’s van het bowlen het 
meest bezocht, hetgeen natuurlijk ook wel logisch is, omdat deze tijdens het seizoen 
wekelijks wisselen. 
De meeste bezoekers waren er in het weekend van het Corlese feest, wat ook 
logisch is, omdat toen de foto’s online kwamen en de site nog nieuw was. 
 

 
Met vriendelijke groeten, 
 
Bestuur Corles Belang. 
 

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

 
 

Kaartavonden seizoen 2022-2023,  Zaal “den Tappen” in Miste. Aanvang 20.00 uur 
 

 17 februari (i) – 3 maart en 31 maart 
 

15 Febr.     Jaarvergadering Volksfeest Corle, 20.30 u 
                                                                                               Fam. Tolkamp, Meenkmolenweg 
 

18 Mrt     Voorjaarsactiviteit Volksfeest Corle, bij “de Schoppe” 
                                                                                    Black & White party, aanvang 20.30 uur 
 

30 Mrt                    Slotavond bowlingcompetitie. 
 
14 April                  Buurtschappen kaartinterland 2023    


