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van het Nationaal Landróap Wintarwijk veelmeer
alr eenlqns danalse€nbedreíglngzierr..Hd kan een
belangÍiilc economische
piilavoor ha góied worden t a Íd^tbetelantook
datweogzn*mo€t€nfiutr
gcld om binnen de mogelíikhedm ran ha NIW te
zrr*En naarparcendefunctier. Daarvoorio ook goed
ondertroudenbelreernoo&
zal<r;líihcr eoms ook al
ds
rerteuÍatieOrganisaties
Het G€ld€Ísctrlandschap
€Íl Natuurmonumenten o Dírk Willink d.eeltbrochuresvan ile nieuwe stíchtinguit aan ChristineStígtn, Bmnie Ceurkinken Ertk Schreursuan de
Yindm hun wegwel in de Rna"iluan Tbezkht.
mogeliikhedenom daarvoor- r'aakookgootrchali- middelaar,min of meer de rroor", vertelt Dirk Willink als ANBI - Algemeen Nut smakelaaryan de gemeente
ge - proiuten ín tc zaten, makelaar,tussen particulier Hii kan voorlopig aan de Beogende Instelling
Winterswiik).In het comité
van aanbevelíng van de
sÍrmcn met bijvoorbeeld en instanties."De riiksover- slag zekertwee jaat, enzegl: binnen is.
Estineaen woníngcorpora- heid heeft dit gebied de sta- "De stichting moa ziclzelf De stidrting Erfgoeden Na- stichtingzinen onder andetie De Woonplaar. Daar- tus geg€ven, maar daar gaan bedruipen. Dat bete- tionaal tandsdrap Winten- ren Ian Tërlouw(oud-Comvoor hrnnenzii eenberoep hangt nog niet automatisch kent inderdaaddat er op ter- wiik is eenparticulierinitia- missarisvan de Koningin in
doen op onderotzuníng een kar r4et geld achter. mijn een percentagerran de tief. "De fondsen zijn bii- Gelderland),Iohan rv\Ítema
bestemd eengebracht
door (vicwoorzitter Federatie
door ogertc die bij hen in Daarvoor moeten plannen projectkosten
diern njn. Voorparticulie- gemaákt wordeu die moe- moet worden voor de stió- particulieren. De Raad nan Particulier Grondbezit) en
rcnir hetveelmoeiliikerom t€n van particulieren ko- ting." Daarnaasthoopt de Toezidrt staatonder voorzit- oud-Winterswijker Bram
hun - vaakwat kleinrhali- men.Ikwil proiectensamen stichting Erfgoed& NLW op terschap van oud-burge- Stemerdink(ooit minister
gzr- protedenvandegrond met die particulierenin het donaties, legaten en giften, meester Christine Stigler. van Defensie).
te kijgen. Daar wil deze gebied ontwikkelen, en dan die door de stichting be- Verderhebbenzitting in de- Meerinformatieis tevinden
*ióting bii gaanhelpenlen helpen trelken om geld er- lastingwij kunnen worden ze raad: ErikJan Oostrik op de site wwwstichtingerfdiekarwil ik gaantrekken!", voor te kriigen. Erfgoedma- aanSenomenen waÍIrvoor (notaris),Erik Schrzurs(ac- goed-nlw.nl en ook verkrijgvertcltDirk Willink Hij ziet kelaar,ia, dat is misschien de'sóenker belastingafuek countant) en Bennie Geur- baar bij Dirk Willink tel.
ziin taak als die van be- wel een goed woord er- l+trjgt.Tndra de erkenning kink (voormalige gebied- 0543-452774.

