WCL financieel ondersteunen

Donateur worden?

Hoe kunt u de stichting WCL steunen?

Geef uw naam, adres , eventueel e-mailadres en het bedrag
dat u wilt doneren door aan gebiedsloket@winterswijk.nl
of stuur een brief aan Gebiedsloket, Postbus 387, 7100 AJ
Winterswijk.
Wij sturen u dan een formulier, waarin u ons machtigt elk
jaar in januari dat bedrag automatisch van uw bankrekening
af te schrijven.

Om de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van het
Winterswijkse buitengebied te behouden en te versterken
heeft
WCL geld nodig. WCL krijgt
een jaarlijkse subsidie van
de gemeente Winterswijk en
krijgt regelmatig financiële
EF
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steun van de Provincie
Gelderland en het Rijk voor
diverse projecten. Daarnaast
dragen de indieners van
projecten zelf ook financieel
bij.
Als donateur kunt ook
u het werk van WCL
ondersteunen, zelfs al is het
maar met een klein bedrag.
U ontvangt dan twee keer
per jaar de nieuwsbrief
van WCL. Hierin krijgt u een
overzicht van de recente activiteiten en plannen. Ook krijgt
u elk jaar het jaarverslag en wordt u uitgenodigd voor een
donateursbijeenkomst: een excursie langs aansprekende
projecten die net zijn uitgevoerd.
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*) Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s) kunnen gebruikmaken
van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken, giften en de
energiebelasting.
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De combinatie van het
schitterende landschap met
het dorp Winterswijk heeft een
unieke waarde. Het is goed dat
bewoners laten zien daarvoor
verantwoordelijk te willen zijn door
donateur te worden van WCL.
Thijs van Beem,
burgemeester van Winterswijk.

Bereikbaarheid Gebiedsloket
U kunt bij het Gebiedsloket terecht voor al uw
vragen en opmerkingen over de kwaliteit van het
buitengebied.
Het loket is geopend tijdens kantooruren
(m.u.v. maandag morgen)
Bezoekadres:
Gemeentekantoor Stationstraat 25
Telefoonnummer 0543-543543
Emailadres: gebiedsloket@winterswijk.nl
Website Stichting WCL: www.wclwinterswijk.nl

ReclamebureauKamp.nl

van begin
Tijdens de Eurotop
de Europese Raad
februari stelde
get vast op
het meerjarenbud
euro. Voor het
bijna 960 miljard
ing te worden
eerst lijkt die begrot t voor 2007budge
het
d:
verlaag
De
miljard euro.
2013 was 975
issie heeft 1083
Europese Comm
el
steld. Het aande
miljard voorge
nschappelijke
voor het gemee
id (GLB) is voor
landbouwbele
– 2020 363
de periode 2014
Voor pijler I (directe
miljard euro.
miljard en
277
is
)
inkomenssteun
andsbeleid) is
voor pijler II (plattel In de laatste
d.
85 miljard bestem
beide pijlers
jaren was er voor
Een verlaging
421 miljard euro.

d passend
bij het gebie
: streven naar
Gebiedsofferte
organisaties
maatwerk
gebied is dat

Ontwerp:

ouwsteun:
Europese landb ingen
ikkel
recente ontw

Ook legaten aan de stichting WCL zijn mogelijk. Denkt u
daaraan, neem dan contact op met WCL. De stichting WCL
heeft de ANBI-status*).

Steun de Stichting
Waardevol
Cultuurlandschap!

WCL al jaren een begrip!
De Stichting Waardevol Cultuurlandschap (WCL) is al vele
jaren een begrip in Winterswijk. Al sinds 1994 zet de
stichting zich in voor behoud, herstel en ontwikkeling van
het prachtige buitengebied van Winterswijk. Met uw steun
kunnen wij dit belangrijke werk ook in de toekomst blijven
doen!

Wat is de stichting WCL?
De stichting WCL is een samenwerkingsverband
van landbouwers, natuurbeschermers, particuliere
landgoedeigenaren, belangenverenigingen van de
buurtschappen, ondernemers in het buitengebied en de
gemeente Winterswijk. Deze partijen zetten zich samen in
voor het versterken van het buitengebied van Winterswijk.
Daarbij richt WCL zich op vijf thema’s: leefbaarheid, landen tuinbouw, natuur- en landschapsbeheer, cultuurhistorie,
recreatie en toerisme.

Wat heeft de stichting WCL al bereikt?
WCL was al snel na de oprichting een succes. In de
afgelopen 20 jaar heeft de WCL mooie resultaten
geboekt. In deze folder ziet u daarvan enkele
voorbeelden.

Landbouw:
Proefproject vergroening in de landbouw.

WCL deed de afgelopen drie jaar mee aan een succesvol
proefproject in het kader van het Gemeenschappelijk
Landbouw Beleid
(GLB). In dit project
werden boeren
gestimuleerd
om bijvoorbeeld
gezamenlijk
houtwallen of
beekdalen te
beheren en te
onderhouden. Door
die samenwerking
wordt het agrarisch
natuurbeheer
effectiever en
van hogere
kwaliteit en kan de
kleinschaligheid van het gebied behouden blijven. Het
geld daarvoor kwam rechtstreeks van de Europese Unie
uit Brussel. 130 Winterswijkse boeren met in totaal 18
hectare akkerranden namen deel aan dit project. Op het
demonstratieveld in Meddo waren diverse akkerranden te
zien. Met uw steun kan dit demoveld voortgezet worden.

Leefbaarheid:
Buurtschappenvisie en opruimen zwerfafval

WCL heeft de buurtschappen ondersteund bij het
opstellen van de buurtschappenvisie. Die visie leidt
ook tot concrete
projecten, zoals de
aanleg van glasvezel
in het buitengebied.
WCL stelt ook
het materiaal
ter beschikking,
waarmee twee keer
per jaar zwerfafval
wordt opgeruimd. Hieraan doen groepen kinderen mee,
zodat het project ook een educatief karakter heeft.

Recreatie:
Fiets- en wandelroutes

WCL steunde vele activiteiten om Winterswijk nog
aantrekkelijker te maken voor inwoners en toeristen.
Voorbeelden zijn de fietsen wandelroutes, zoals de
Henk Krosenbrinkroute en
de Flamingoroute.

Cultuurhistorie:
Restauratie van kleine gebouwen.

WCL gaat niet alleen over
landbouw en natuur, maar heeft
ook oog voor de leefbaarheid
van de buurtschappen. Het
verenigingsgebouw is daarbij zeer
belangrijk. Goed dat WCL
hierin investeerde.
Verenigingsgebouw Wilhelmina te
Kotten.

WCL zet zich in voor het behoud van cultuurhistorisch
waardevolle gebouwen in het buitengebied. De
afgelopen jaren zijn vele kleine gebouwtjes opgeknapt,
maar ook grotere gebouwen, zoals de oudste schoppe
van Winterswijk bij
Roerdink.

Natuur:
Beleef de natuur in Winterswijk

In 2011 heeft WCL het boek ‘Beleef de natuur in
Winterswijk’ uitgebracht, waarin de
veelzijdigheid van het
buitengebied van
Winterswijk wordt
getoond. Het is een
zeer leesbaar boek en
maakt enthousiast om
natuur en landschap zelf
te verkennen.

