
oedmakelaar'
Dirk Willink begeleidt
plannen die ontstaan in
Nationaal Landschap.
WINTERIiWUK - Oud-veearts en frac-

mers vastlopen in regels.
,,AIs je werkelijk wat wilt in het
Nationaal Landschap moet er ie-
mand zijn die aan de projecten
gaat trekken. Lang niet iedereen is

cratische rompslomp heen te wer-
ken. Daar zie ik voor mij een
taak", laat Willink weten.
Belangrijk vindt hij ook dat de
geesten in het gebied worden rijp
gemaakt voor de kansen die de sta-
tus Nationaal Landschap biedt.
Met name op het gebied van het
culturele erfgoed valt er veel te
doen. Oude gebouwen of andere
elernenten in het landschap
schreeuwen vaak om onderhoud.
Het is aan de eigenaren om daar
plannen voor te ontwikkelen.
,,Het rijk heeft weliswaar de status
Nationaal Landschap op het ge-
bied geplakt, maar verder wacht
de overheid plannen af, Die moe-
ten van particulieren komen. En
geld is er ook. Voor het Nationaal

Landschap is er 3 miljoen beschik-
baar gesteld en daarnaast zijn er
nog andere subsidiepotjes", legt
Willinkuit.
Zijn nieuwe baan vergelijkt hij
met die van een makelaar. ,,Ik wil
bemiddelen tussen de particulier
en de instanties. Het zal een ver-
fiouwensrelatie worden waarin ik
een onaÍhankelijke positie zal inne-
men", zegt hij.
Willink verwacht niet dat zijn
nieuwe baan hem in conflict zal
brengen met zijn rol als voorzitter

Oud-veearts en fractie-voorzitter
van Winterswijks Belang Dirk
Willink gaat zich inzetten voor
plannen die paÊiculieren opzet-
ten in het Nationaal Landschap.

van de stuurgroep Nationaal Land-
schap en fractie-voorzitter van
Winterswijks Belang. ,,De stuur-
groep is bedoeld om knelpunten
in beleid op te sporen en die weg
te nemen en als raadslid zet ik
even een stapje terug als er in de
gemeenteraad iets speelt waar ik
als bemiddelaar bij betrokken ben.
Dat is gebruikelijk in de gemeente-
raad", meent hij.
Om zijn werk mogelijk te maken
is de Stichting Erfgoed &. Natio-
naal Landschap opgericht.
Oud-burgemeester Christine Stig-
ter is voorzitter van de Raad van
Toezicht. Willink wil zich voor het
gehele gebied van het Nationaal
Landschap inzetten, dus ook in
Aalten, Oost Gelre en Berkelland.
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