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Stichting Corle’s Belang, secr: Meenkmolenweg 6 7119 AH Winterswijk-Corle tel.0543-565262

In Memoriam
Donderdag 23 augustus ontvingen wij het droevige bericht van overlijden van

Gerrit Fransen
We wisten dat hij ernstig ziek was, toch kwam het bericht van overlijden nog
onverwacht. Gerrit heeft zich in september 2016 spontaan aangemeld om, namens
Corles Belang, zitting te nemen in de commissie Verkeer & Veiligheid buitengebied
Winterswijk. Hij heeft deze functie met verve en veel enthousiasme uitgevoerd. Zijn
kennis en inzicht kwamen hierbij goed van pas. In de relatief korte periode werkte
hij mee aan de uitvoering van de Container-sticker actie. Had hij een aandeel in de
afronding van het Buurt-App project en heeft hij zich intensief bezig gehouden met
het veiliger maken van de wegversmallingen op de Corleseweg. Ook zat hij namens
Corles Belang in de werkgroep N312, de Corleseweg.
Wij zullen zijn inbreng missen en wensen de naaste familie alle kracht toe dit grote
verlies te verwerken.

Stichting Corles Belang

Energietafel
De Winterswijkse politiek heeft in 2017 geen akkoord kunnen bereiken op welke
manier Winterswijk in 2030 energie neutraal moet worden. De inzet van windmolens
is onbespreekbaar. Maar hoe dan wel.??
Op initiatief van de politiek en gemeente is een Energietafel gevormd bestaande uit
afvaardigingen van nagenoeg alle belangengroeperingen en verenigingen in
Winterswijk. De Energietafel werkt plannen uit om duurzaamheid in het algemeen en
het energieprobleem in het bijzonder onder de aandacht te brengen van de
Winterswijkse bevolking. Deze aandacht is absoluut noodzakelijk om de inwoners
meer bewust te maken van het probleem. Er zijn allerlei mogelijkheden om energie te
besparen. Maar welke het beste is, dat kan per woning en situatie verschillend zijn.
Om meer inzicht te verschaffen in de mogelijkheden wordt er een MEET-UP
bijeenkomst georganiseerd voor de burgers op maandagavond 8 oktober vanaf
19.00 uur in schouwburg de Storm.
Via de pers zal meer informatie over deze bijeenkomst gepubliceerd worden.

Voortgang overleg N312
Corles Belang wordt regelmatig door Corlenaren aangesproken die zich afvragen
hoe het verder gaat met de veiligheid op en rondom de Corleseweg. In het overleg
met de gemeente Winterswijk, gemeente Lichtenvoorde, de politie en
vertegenwoordigers van Vragender Belang en Corles Belang wordt aandacht
besteed aan de knelpunten. De problemen spitsen zich toe op 2 hoofdpunten. De
hoge snelheid waarmee wordt gereden en de toename van het vrachtverkeer.
Daarnaast staat het aanbrengen van verlichting bij de afslagen op de agenda.
Uiteraard is een overleg om te proberen iets te bereiken, maar niet altijd levert dat
het gewenste resultaat op. Ook blijkt dat wat goed is om het ééne probleem op te
lossen weer een nadelig effect heeft voor een ander probleem.
Aan het rijgedrag van automobilisten kan niemand iets veranderen. Alleen de
chauffeur zelf. De politie zegt onvoldoende capaciteit te hebben om regelmatig te
controleren. Toch wordt gestreefd hier meer aandacht aan te besteden. Vanuit de
BSV loopt een initiatief om een matrixbord aan te schaffen en deze bij toerbeurt op
diverse plekken in Winterswijk op te stellen, zo ook aan de Corleseweg.
De Corleseweg vrachtverkeer-vrij-maken is geen optie. Toch kan getracht worden
andere routes, die beter ingericht zijn voor vrachtverkeer, aantrekkelijker te maken.
Dit is geen korte termijn oplossing, maar bij de volgende herinrichtingsplannen kan
hier rekening mee worden gehouden.
Het onderhoud aan de Corleseweg verdient ook meer aandacht. Het blijkt dat het
aanbrengen van een betonnen rand in de binnenbochten meer effect heeft dan een
schepje zand. Dat wil niet zeggen dat de hele Corleseweg over de volle lengte
voorzien zal worden van dergelijke betonnen randen.
Op het Lichtenvoordse gedeelte staan bij alle afslagen lichtmasten, op het
Winterswijkse gedeelte niet. Dit punt staat op de agenda voor het volgende overleg
dat op korte termijn plaatsvindt.

Zwerfvuilactie
Evenals voorgaande jaren zal ook dit najaar weer een zwerfvuil actie worden
georganiseerd. Op zaterdag 13 oktober zullen leden van VVC in actie komen. De
aanvang is 09.00 uur en meestal wordt de actie rond 11.30 uur afgesloten met een
drankje en een hartig hapje bij de familie Tolkamp aan de Meenkmolenweg. Hoe
meer leden zich aanmelden des te eerder zijn we klaar. We mikken dit keer ook op
deelname van meer jongeren.
Uitnodiging volgt via het secretariaat van VVC.

Corles Belang
Voor meer info over Corles Belang, zie website: www.corle.eu

