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1. Reactie op de 10 opties 
De vraag was: Als u denkt aan een referendum voor de gemeente Raalte wat is dan uw top-drie 
aan onderwerpen waar u in eerste instantie aan denkt? Licht uw antwoord desgewenst toe. (u 
kunt drie opties aanvinken) (Let op: met deze vraag proberen we eerste een globale impressie te 
krijgen over aan welke beleidsterreinen u bij de inzet van referendum vooral denkt. Het concrete 
beeld vormt zich bij de twee vervolgvragen). 
 

Antwoord 
Aantal keer 
(absoluut) 

1. Ik denk helemaal nog niet aan speciale onderwerpen: dat moet 
de toekomst juist uitwijzen; 

19 

2. Onderwerpen die met woningbouw en werkgelegenheid te 
maken hebben (locaties, omvang); 

29 

3. De klimaat- en duurzaamheidsmaatregelen; 38 

4. Verkeer, infrastructuur en veiligheid; 39 

5. Zodra het gaat om echt grote investeringen, bijvoorbeeld in 
dorpscentra of gemeentehuis; 

36 

6. Onderwerpen die het sociaal domein ingrijpend raken 
(minimabeleid, zorg, werk- en inkomen etc.); 

20 

7. Over wel/niet samenwerken met of samengaan met andere 
gemeenten; 

16 

8. Inrichting openbare ruimte (groenvoorzieningen etc.) en 
buitengebied; 

24 

9. Over gevoelige maatschappelijke onderwerpen zoals vuurwerk, 
paasvuren, coffeeshops etc.; 

43 

10. Heb er nog niet een specifiek beeld bij, maar het moeten wel 
‘grotere’ onderwerpen zijn, die een groot deel van de inwoners 
aangaan. 

28 
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Deze toelichtingen werden gegeven: 

Drie keuzes is te weinig (koos voor 2-4-8) 
Vind het belangrijk dat er aandacht komt voor starters op de woningmarkt, startersleningen en 
bijvoorbeeld betaalbare woningbouw voor starters (2-9) 
Praktische zaken, waar ik persoonlijk mee te maken heb (4-8-9) 
Maar ik heb tegen referenda  gestemd (4-9) 
Kunnen niet in een glazen bol kijken. Tijd zal het uitwijzen. (1) 
Dit gaat bewoners aan (3-5-8) 
De aangevinkte mogelijkheden (top 3) staan als onderwerp m.i. het meest dichtbij de bevolking; 
inwoners lokaal niveau. (4-6-9) 
Grote investeringen zoals het bouwen van een nieuw gebouw voor de voedselbank. 
Bestemmingsplannen voor de gesloten kerken. 
Het minima beleid en alle hulp en geld dat daar heen gaat. 
Vuurwerkbeleid. 
Hondenbelasting. 
Het hoeven niet alleen grote onderwerpen te zijn. Zolang wij (burgers) ook wat te zeggen hebben over 
het maatschappelijk belang of de uitgaven van ons belastinggeld. (5-6-10) 
Belangrijk om niet op te gaan in groot geheel, eigen identiteit behouden. 
Raalte en kernen. (7-8-9) 
Onderwerpen die van grote invloed zijn op burgers en het maatschappelijk belang. (2-5-10) 
Waar wel of geen zonnepark of windmolens, waarom een Strunk naast het al bestaande Kulturhuus, 
waarom een te duur plan voor het centrumplein en snoeiwerk op geluidswallen. (3-5-8) 
Ik ben eigenlijk niet voor een referendum. (7-8-9) 
De gemeente is er voor de burgers, laat de burgers dan ook meedenken met de verschillende gang van 
zaken in de gemeente (2-4-10) 
Referenda trekken vooral tegenstemmers aan. Dat zorgt ervoor dat met een referendum een verkeerd 
beeld ontstaat van het maatschappelijk draagvlak voor een maatregel. Dit heeft tot gevolg dat 
noodzakelijk maatregelen geblokkeerd kunnen worden door een relatief kleine groep. 
Bovendien zorgt het vaak voor een zwart/wit antwoord op een vraag die meestal niet zo zwart/wit 
beantwoord kan worden, anders was er niet zoveel discussie over dat er referendum nodig was. (7) 
Maar ook over een beachvolleybal veld op dak sporthal, waarom omdat er nog zoveel ruimte naast de 
sporthal voorhanden is. (3-4-5) 

 
2. Waarover NIET? 
De vraag: In een referendumverordening wordt vaak vermeld over welke onderwerpen géén referendum 
kan worden gehouden. Zo kun je geen referendum houden over iets waar de gemeente niet over gaat. En 
een referendum over de begroting is niet mogelijk. Het is dan ook goed om daar in de verordening 
duidelijk over te zijn. Dat zijn de wettelijke beperkingen. We zijn echter vooral ook benieuwd naar uw 
mening: over welke onderwerpen zou volgens GEEN referendum moeten worden gehouden? 

Antwoord 
Aantal keer 
(absoluut) 

Aantal keer 
(%) 

1. Ik heb hier geen mening over 20 18% 



 Resultaten vragenronde voorbeelden referendum, mei 2021  
 
 
 

 Burgerpanel Raalte is een initiatief van BurgerBelangen                        3 
 

Antwoord 
Aantal keer 
(absoluut) 

Aantal keer 
(%) 

2. Alleen de onderwerpen die wettelijk niet mogen, moeten 
worden uitgesloten. Voor de rest geen of zo weinig mogelijk 
beperkingen. 

85 77% 

3. Ik vind dat de volgende onderwerpen uitgesloten moeten 
worden voor het houden van een referendum (Vul deze in bij 
toelichting) 

6 5% 

Gegeven toelichtingen 

Wat zijn de wettelijk uitgesloten onderwerpen ? 
Andere vraagstelling levert meer op.  Bv de in 1e vraag genoemde onderwerpen + aantal wettelijk 
uitgesloten, en dan laten kiezen: welke volgens u niet. 
Geen mening aangezien ik referenda niet zonnig acht 
Zaken die de sociale kwetsbare groepen betreffen. 
Daar waar veiligheid in geding is 
Voor zaken die de provincie aangaan moet de provincie Overijssel zelf bepalen of ze een referendum 
wil uitroepen. Zou wel goed zijn dit te doen. Neem bijvoorbeeld het geneuzel over de N35. 
Ik ben tegen een referendum 
Sociaal beleid, huisvesting migranten,  milieubeleid, lokale tradities 
Onderwerpen die politiek gevoelig liggen en dringend of dwingend geadviseerd worden door de 
overheid, maar toch door de gemeente zelfstandig kunnen worden ingevuld zijn m.i. vaak 
gerechtvaardigd voor een referendum. 
Ik ben in principe tegen een referendum, want het levert achteraf altijd meer problemen op. Maar als 
het toch doorgaat dan alleen over grote onderwerpen, bijvoorbeeld over fusie met andere gemeenten. 
Maar niet bijvoorbeeld over de inrichting van een straat. 
Onderwerpen waarvoor veel specifieke kennis  en informatie nodig is.  
Onderwerpen die een doorsnee burger niet kan overzien en waarover een goed oordeel dus niet 
mogelijk is. 
Ik zit niet te wachten op oordelen die gebaseerd zijn op bijvoorbeeld emotie of onderbuikgevoel. 
Ik vind dat er niet vooraf oppositie voor een referendum gemaakt mag worden, want de hardste 
schreeuwers winnen toch. 

 

3. Waarover wél? 

De vraag was: Bij welke specifieke onderwerpen zou u wellicht juist WEL via een referendum uw mening 
willen geven? U kunt daarbij denken aan situaties uit het verleden, waar u een referendum miste. Of 
onderwerpen waarvan u verwacht dat ze mogelijk gaan spelen. 
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Antwoord 
Aantal keer 
(absoluut) 

Aantal 
keer (%) 

1. Ik heb hier zo geen specifieke voorbeelden 
voor; 

84 76% 

2. Daar heb ik wel een idee over, namelijk (vul 
in bij toelichting) 

27 24% 

 

Dit waren de toelichtingen: 

Locaties voor woningbouw. 
Participatiewet / jongerenbeleid / openbaar groen 
Aanblijven of aftreden van ambtenaren die in opspraak zijn geraakt. 
Plaatsing windmolens, milieubeleid, natuurbeleid 
Aansluiting N35 op weg naar Ommen 
Het ongevraagd vernielen van de dorpskern en verwijderen karakteristieke gebouwen of huizen in de 
gemeente,  
bijvoorbeeld uitvoering sw en nieuw beschut 
Voedselbank dat een nieuw gebouw krijgt, Bestemmingsplan van de lege kerken, Onderwijs 
De totale breedte 
Inrichting van het Nieuw-Tijenraan (niet meer interessant voor oudere gezinnen),  de plekken voor 
zonnepanelen (nog ruimte genoeg op gebouwen) of in de toekomst de windmolens. 
Klimaat omgeving natuur sport 
Identiteit en cultuur behouden, Ook de geplande festiviteiten behouden, Import aan burgers 
aanpassen aan wat er is, Bestuurlijke functies, meer de gewone man bij betrekken. 
Bijvoorbeeld het inrichten van het centrum. Daar gaat het al heel lang over maar er is nog steeds niets 
gedaan. Een referendum zou duidelijk kunnen maken of we het 1 willen en 2 wat we willen. 
Gemeentelijke herindeling, Duurzaamheid: Klimaat maatregelen bv windmolens en zonneparken 
windmolens of zonneparken. 
Beslissingen over: Kruispunt Bos, Indeling centrum, Openingstijden winkels, Coffeeshops ed., 
Vuurwerkverbod 
Vergunningen / bezwaarschriften, ook digitaal 
Samenvoeging gemeentes 
De echt ingrijpende veranderingen in de gemeente die ook daadwerkelijk een grote hap uit de 
gemeentelijke kas nemen. 
Windmolens, woningbouwlocaties, azc, 
Grote investeringen door de gemeente,  fuseren met een andere gemeente. 
Bij voorbeeld, de Fa. Booijink in het centrum van Raalte of klimaat technische oplossingen. 
Nogmaals ik ben in principe tegen referenda, maar zoals ik al zei moet het alleen gaan over grote 
onderwerpen, groot betreffende financiën, maar ook groot in de zin van of het veel mensen. 
Er wordt al zoveel gepolderd in Nederland met als gevolg dat sommige projecten heel lang op zich laten 
wachten. 
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- komst asielzoekerscentrum 
- inrichting Grote Markt / centrum 
- bestemmingsplan nieuwe  woninglocaties 
Klimaat en duurzaamheid 
aanleg zonne- en windparken bijvoorbeeld. Hoe we willen voldoen aan de RES. Moet dat persé via 
zonne- en windparken? 
volleybalveld op dak sporthal,  Bomen onderhoud in woonkernen en onderhoud daarvan, 
zonnepanelen niet op onze kostbare landbouwgrond, meer moeite gemeente voor helpen 
verenigingen, stoeponderhoud , Honden poep  desnoods hondenbelasting weer invoeren. vele 
houtenschuttingen uitbannen.. 
Bijvoorbeeld gebruik van daken i.p.v. landbouwgrond voor zonnepanelen. 

 

 


