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Beste lezer, 

 
Voor u ligt het verkiezingsprogramma van BurgerBelangen. Hierin schetsen we waar we als lokale 
partij in de periode 2022-2026 aan gaan werken. We hebben de afgelopen jaren veel geluisterd en 
gehoord. Veel gekeken en gezien. Dit programma is de weergave én doorvertaling van al die 
signalen.    
 
We gaan eerst kort in op waar BurgerBelangen voor staat (ons DNA), gevolgd door een impressie van 
wat we de afgelopen jaren hebben bereikt. Daarna schetsen we in drie blokken wat u de komende 
vier jaar van ons kunt verwachten. U kunt kiezen tussen een puntsgewijs overzicht van allerlei 
actiepunten (blok 1) en een overzicht aan de hand van thema’s (blok 2 en 3).   
Vanwege deze opzet kan het voorkomen dat u een specifiek punt vaker dan 1x tegenkomt, maar dan 
binnen een andere context. Wij wensen u veel leesplezier en rekenen op 16 maart 2022 op uw stem!  

 
Ons devies is en blijft: wij zijn er voor u! 

De basis van BurgerBelangen is dat onze inwoners altijd centraal staan. Onze slogan “Wij zijn er voor 
u” was bij de oprichting actueel is dat nog steeds. Het vormt kern van het programma. Het zit in het 
DNA van ons als lokale partij.   
De ervaringen van de afgelopen vier jaar hebben het belang van een krachtige, toegankelijke lokale 
partij aangetoond, waarbij -op inhoud- niet het beleid uit Brussel of Den Haag centraal staat, of 
ideologische links/rechtsdiscussies maar de vraag: wat betekent het voor onze inwoners. Qua stijl 
herkent u BurgerBelangen aan de praktische insteek: wij richten ons op waar het in de politiek 
eigenlijk altijd om zou moeten gaan: zorgen dat het gewoon prettig wonen is in onze gemeente.  
 

Wat hebben we bereikt. 
We hebben ervoor gezorgd dat inwoners nu écht kunnen meepraten over actuele onderwerpen. Niet 
langer ‘5-minuten-spreektijd zonder dialoog’: inwoners kunnen plaatsnemen aan tafel, en in gesprek 
gaan met de raadsleden. Een grote verbetering. 
We hebben ons Burgerpanel gevormd. Het gaf ons de kans om actuele onderwerpen voor te leggen 
aan onze inwoners. De reacties gaven telkens een goed beeld van wat onze inwoners vonden van 
onder meer het vuurwerkbeleid, de toekomst van leegstaande kerkgebouwen, de agrarische sector, 
of het vraagstuk: wel of niet van aardgas af.  
Ons voorstel om inwoners een extra stem te geven door middel van een referendum kreeg helaas 
niet voldoende steun. Dit punt blijft op ons lijstje staan, en zullen we opnieuw inbrengen zodra er 
een meerderheid voor is. 
Andere resultaten? We zetten er een aantal op een rij.  

 De stijging van lokale lasten is gestopt: In de periode 2012-2018 steeg de OZB nog met circa 
50%. Dankzij onze inbreng is dat beperkt tot de inflatiecorrectie. 

 We hebben weer wat  reserves opgebouwd (‘spek op de botten’) om tegenvallers op te 
vangen. Raalte is weer een financieel gezonde gemeente. De tekorten op de Jeugdzorg en 
Sociaal Domein konden opgevangen worden, zónder te moeten bezuinigen.  

 We hebben een BurgerPanel opgericht. Enkele honderden inwoners gaven hun mening over 
actuele lokale onderwerpen.   

 Er is geld vrijgemaakt om organisaties en inwoners die te maken kregen met de corona-
effecten te ondersteunen.  

 Op voorstel van BurgerBelangen heeft de raad unaniem een oproep naar Den Haag gestuurd 
voor behoud van preventief onderzoek naar borstkanker. 

 Er is in alle kernen gebouwd en/of zijn bouwlocaties ontwikkeld.    
 Bedrijventerrein Heino wordt uitgebreid. 
 De hoogspanningskabels in de wijken Langkamp, Hartkamp en De Vloedkampen gaan 

ondergronds. 
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 Er zijn toiletvoorzieningen (Nette Toilette) in centrum 
van Raalte. Wij vinden dat deze ook in de andere 
dorpscentra moeten komen.   

 Dankzij de aanleg van glasvezel in het buitengebied was 
in coronatijd telewerken en onderwijs-op-afstand 
binnen onze gemeente voor vrijwel iedereen mogelijk. 

 We hebben de positie van onze adviesraden verankerd. 
 Er is een opening gekomen voor -behoud van- de 

fietsverbinding bij Kruispunt Bos. Vier jaar geleden 
waren we de enige partij die zich hier sterk voor 
maakte: in november 2021 gaf de voltallige raad de 
opdracht om in gesprek te gaan met provincie en rijk. 
Een belangrijke, positieve wending, waarbij absoluut 
geldt: daarmee zijn we er nog niet! We moeten de druk 
op de ketel houden. In het vervolg van dit programma 
leest u er meer over. 

 
Wat gaan we doen.  

We gaan deze vraag zoals gezegd in drie stappen beantwoorden. U kunt zelf kiezen of u wilt volstaan 
met puntsgewijze weergave van de actiepunten, of dat u ook kennis wilt nemen van de bredere 
onderbouwing.   
We zetten in het eerste blok puntsgewijs belangrijke keuzes op rij. Daarmee krijgt u snel een beeld 
van onze actiepunten.  
In het tweede blok gaan we gerichter in op thema’s, zoals woningbouw, duurzaamheid, zorg en 
erfgoed. In blok drie werken we dat uit met een aantal uitvoeringsparagrafen.  
 
Blok 1: Kort-en-krachtig. Punt-voor-punt. 
 

1. BurgerBelangen ziet bouwen, bouwen, bouwen (én VERbouwen) als absolute prioriteit, met 
name voor jongeren/starters, maar ook breder: Kansen voor senioren zorgt voor 
doorstroming en dat is voor iedereen goed. We gaan extra bouwen voor inwoners met een 
sociale en/of economische binding. 

2. Bouwen is echter méér dan het stapelen van stenen: het gaat ook om betaalbaarheid, 
keuzemogelijkheden, toegankelijkheid, het binden van onze jongeren en jonge gezinnen en 
de vitaliteit van onze dorpen.  

3. Onze missie: ervoor zorgen dat Raalte gewoon een heel leuke, mooie en veilige gemeente is 
en blijft om vrij te wonen, te werken, te sporten et cetera. Dat er een gedegen sociale 
infrastructuur is, met een breed palet aan gastvrije, toegankelijke sport- en 
cultuurvoorzieningen. En we zorgen ervoor dat iedereen die hulp of ondersteuning nodig 
heeft de juiste zorg ook krijgt.  

4. Wij gaan voor de titel: Raalte, koploper in realistisch groen.  
5. Duurzaam Mariënheem, Duurzaam Heino, Energiek Broekland en Duurzaam Luttenberg zijn 

onze gesprekspartners voor het realiseren van activiteiten in de buurtdorpen. We faciliteren 
hun activiteiten.    

6. Wij beschermen ons karakteristieke landschap/buitengebied. 

BurgerBelangen, “het beste voor onze inwoners”. 
  
Soms wordt gevraagd waar BurgerBelangen in het 
politieke spectrum staat. Links? Rechts? In het 
midden? Het antwoord is dan helder: wij willen 
geen links/rechts-discussie. Voor ons gaat het om 
de vraag wat het beste is voor onze inwoners. 
Vanuit die invalshoek wordt binnen BurgerBelangen 
nagedacht en gediscussieerd over thema’s als 
duurzaamheid, zorg, de woningmarkt en veiligheid.  
Alle visies komen dan breed aan de orde. Het stelt 
ons in staat om vanuit de verschillende 
invalshoeken de vraag te stellen: en wat vinden 
onze inwoners er nu van? En wat willen zij? Wat 
vindt u!  
Dat is niet links of rechts. Maar voor en achter onze 
inwoners. Oftewel: het beste van alles.   
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7. Wij staan achter onze boeren. Stoppende boeren helpen we met goede herbestemmingen 
van de gebouwen, bijv. met woonunits. De boeren die blijven kunnen rekenen op onze steun 
tégen onjuiste beeldvorming vanuit Den Haag en vóór het ontwikkelen van nieuwe 
verdienmodellen.  

8. We brengen de beleidsterreinen Agrarische sector en 
buitengebied onder bij één wethouder met bewezen 
affiniteit met deze sector.  

9. Op een aantal plaatsen zijn ooit bomen geplant die, 
naar later bleek, voor die plek niet geschikt waren. Dat 
is vaak al vastgesteld en erkend, maar niet opgelost. 
Voorbeelden zijn De Korenbloem, Bendijksweg en 
Vogelzang in Heino. Samen met de aanwonenden 
maken we een plan om enerzijds de klachten weg te 
nemen, en tegelijkertijd een groene kwaliteitsslag te 
maken; 

10. Voor het halen van klimaat- en energiedoelstellingen is 
draagvlak cruciaal. De ervaring leert dat er geen 
draagvlak is voor mega-zonneparken. Daarom kiezen wij 
voor extra inzet op zon-op-dak, en op kleine, inpasbare 
zonnevelden (naar voorbeeld Heeten/Endona).  

11. We betrekken onze adviesraden/stakeholders (w.o. sociaal domein, 
gehandicaptenadviesraad, ouderenbonden) bij nieuwe ontwikkelingen en evaluaties.  

12. Het leerlingenvervoer moet blijvend goed geregeld zijn. Bij de aanbesteding gaan we extra 
eisen stellen aan de kwaliteit en service aan kinderen en ouders.    

13. Bij grote onderwerpen moeten inwoners aan de rem kunnen trekken: wij zijn voor referenda. 
14. Wij zijn trots op onze geschiedenis en erfgoed en zetten dat om in daden: behoud van 

paasvuren, streektaal/dialect, foekepotten, karakteristieke panden (MOK-werfjes, Strunk), 
en straatnamen. 

15. We blijven scherp op mogelijkheden om de MOK-werfjes in Raalte een nieuwe, 
toekomstgerichte invulling te geven, passend bij de ligging aan het Overijssels Kanaal.  

16. We gaan verkeersknelpunten sneller oplossen, door het budget hiervoor te verhogen. 
Hiervoor worden kruispunten Klipperweg/Kaagstraat (Zegge/Raalte), Heuvelweg 
(Luttenberg), Blikweg/Hellendoornseweg (Mariënheem) sneller aangepakt en kunnen er 
eerder snelheidsbeperkende maatregelen worden getroffen bij de Spanjaardsdijk (Heeten) 
Raarhoeksweg en Ceintuurbaan (Raalte).  

17. We zien de laatste jaren een versobering van het onderhoudsniveau in de openbare ruimte: 
we gaan dat weer opkrikken. 

18. We wijzen, verspreid over de gemeente, een aantal plaatsen binnen de gemeente aan waar 
honden vrij kunnen loslopen.  

19. We steunen de initiatieven in Broekland, Luttenberg, Heeten, Nieuw-Heeten en Mariënheem 
om de kerkgebouwen een nieuwe invulling te geven die past bij het dorp. Bij de nieuwe 
bestemming van de Pauluskerk in Raalte krijgen de oud-parochianen (inclusief het idee van 
een Knarrenhof) een zwaarwegende stem: de kerken zijn van de inwoners!    

20. Wij garanderen goede (jeugd)zorg!, en maken prestatieafspraken over terugdringen van de 
bureaucratie/regeldruk. 

21. Een fietsoversteek bij Kruispunt Bos (zowel van/naar Sallandse Poort/Franciscushof als 
van/naar Heino) is geen discussiepunt, maar een MUST.  

22. Elke kans om de aanleg van de rondweg om Mariënheem te versnellen grijpen we aan. 
23. De coronapandemie heeft aangetoond hoe belangrijk een goede basisgezondheid en leefstijl 

is. We verbreden we het ‘sportbeleid’ naar een breder beweeg- en leefstijlbeleid. Hiervoor 
zetten we de (niet-gebruikte) corona-gelden in.   

24. We gaan voor de titel: Raalte, sportgemeente van het jaar.  

Joa, joa, is NEE  
 
De gemeenteraad heeft drie belangrijke taken: 
inwoners vertegenwoordigen, kaders stellen,  en 
de uitvoering controleren.  
Steeds vaker zien we dat de bij het onderdeel 
volksvertegenwoordiging wordt gekeken naar 
de uitkomsten van werkgroepen of 
inspraakavonden, waar een handvol 
belanghebbenden het hoogste woord voeren. 
Veel inwoners zijn niet opgewassen tegen 
dominante sprekers.  
Wij vinden het belangrijk om juist naar deze 
mensen te luisteren. Bij een kop koffie, aan de 
keukentafel. Waarbij we weten: “Joa, joa’, is 
NEE. Dat moet ook gehoord worden. 
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25. We geven de OZB die de sportaccommodaties betalen terug aan de sport.  
26. Wij staan voor financieel gedegen beleid: structureel zuinig, met altijd ruimte voor wat 

extra’s. De gemeente moet voldoende reserves (spek-op-de-botten) hebben om in te 
springen op kansen en tegenvallers te kunnen opvangen, zonder de lasten te verhogen.  

27. We willen dat de gemeente Raalte geld reserveert om naar redelijkheid bij te dragen aan het 
verplaatsen van bedrijven, als die verplaatsing in het belang is van inwoners. Denk daarbij 
aan Booijink.  

28. We gaan de mogelijkheden onderzoeken om de Gemeentewerf aan de Enkstraat te 
verplaatsen naar het industrieterrein. Als we graag zien dat bedrijven die op een ‘verkeerde 
plek’ zitten (zoals Booijink) verkassen naar het 
bedrijventerrein, dan moet Raalte het goede 
voorbeeld geven. De huidige plek kan dan worden 
meegenomen in de ontwikkeling van locatie Douma 
Deuren, in goede samenspraak met omwonenden.   

29. Het budget dat Raalte uit Den Haag krijgt voor 
mantelzorg, moet naar de mantelzorgers. 

30. We maken het centrum van Heino groener,  veiliger en gastvrijer. We gaan bij inwoners 
ophalen wat hun ideeën zijn. En we maken geld vrij voor de uitvoering. 

31. De niet-werkende oversteekplaatsen aan de rand van het centrum van Heino gaan we 
vervangen door degelijke zebrapaden.  

32. Er moet een fatsoenlijke oplossing komen voor het wegvallen van de kruising 
Hagenweg/N35/Ganzepanbrug.  

33. We gaan per wijk inventariseren waar en hoe er extra parkeerplaatsen én laadpalen kunnen 
komen, en tegelijk het groene karakter kunnen versterken.  

34. We stellen extra budget beschikbaar om de kwaliteit van scholen ook voor de toekomst hoog 
te houden, waarbij er in elke kern minimaal één school blijft. 

35. Inwoners worden de dupe van de vergaande digitalisering, snappen het simpelweg gewoon 
niet meer en dit leidt tot allerlei problemen. Van het niet krijgen van toeslagen, verdacht 
worden van fraude, stress, schaamte, etc... Voor deze inwoners willen we hulp (zowel vooraf 
als achteraf). Een inclusieve samenleving -en die willen we- wil ook zeggen dat we aandacht 
hebben voor inwoners die niet, of verminderd digitaal vaardig zijn. We helpen dan zowel met 
de acute vraag als met het digitaal vaardiger worden.   

36. Wij willen dat, zodra een kerkgebouw door de parochie wordt afgestoten, de oud-
parochianen een belangrijke stem krijgen in de nieuwe functies of bestemming. In de 
buurtdorpen via de Plaatselijk Belangen, bij de Pauluskerk via de werkgroep van (oud-) 
parochianen. 

37. Locatie De Gouden Emmer in Heino moet groen blijven. Een maatschappelijke invulling is 
bespreekbaar, mits het groene karakter behouden blijft. 

38. We pakken de overlast van de eikenprocessierups in de hele gemeente aan.  
39. We geven een boost aan de kwaliteit van de openbare ruimte. Dat doen we door de huidige 

wegen, trottoirs en groenvoorzieningen goed te onderhouden. We versterken de kwaliteit 
van de openbare ruimte door er kunst- en cultuuruitingen aan toe te voegen.  

40. We zetten het beleid van Groen, samen Doen door, met accent op Doen. We stimuleren en 
faciliteren activiteiten van inwoners.  

41. We volgen het initiatief van Heeten-Begroot om inwoners een grotere rol te geven bij de 
verdeling van de financiële middelen binnen de dorpen. 

42. En last but not least: laten we niet vergeten dat we, ondanks alle genoemde actiepunten, 
gewoon ook in een prima gemeente wonen. Een gemeente om trots op te zijn. Wij willen dat 
gevoel van trots vasthouden, versterken en uitdragen.   

 

Kies je voor BurgerBelangen, dan krijg 
je een groene, betaalbare, gezonde en 
gastvrije gemeente, waar het gewoon 

goed wonen en werken is.  
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Qua stijl gaan we door op de wijze die u van ons kent: horen wat er speelt onder onze inwoners, 
luisteren naar zowel goede ideeën als de zorgen die er zijn, op locatie gaan kijken om een goed beeld 
te krijgen en vervolgens: aan de slag. Horen. Zien. Doorpakken. 
 
 
Blok 2: De actuele thema’s.  
 
Bouwen, bouwen, bouwen… en VERbouwen 
We zetten extra in op woningbouw, met niet alleen aandacht 
voor de lange termijn, maar ook een inhaalslag voor de 
komende jaren. We kijken daarbij breed, dus zowel naar de 
sociale-huur-sector, als naar starterswoningen in de vrije 
sector, als naar woningen voor senioren.  
We zetten in op 2000 extra woningen de komende tien jaar, 
met een versnelling van alle opties voor de korte termijn.  
 
Om onze eigen jongeren voorrang te geven, trekken we alle 
mogelijkheden uit de kast. Denk daarbij aan de inzet van 
startersleningen, Collectief Particulier Opdrachtgeverschap, 
strategische PR, ruimte voor tiny-houses, verruiming 
mogelijkheden woningbouw aan de dorpsranden en in 
vrijkomende agrarische gebouwen. We werken enthousiast 
mee aan projecten die van de bewoners zelf komen.  
 
Mede in het belang van jongeren zetten we óók in op de 
bouw van seniorenwoningen. Het zorgt voor doorstroming, met ook weer kansen voor jongeren.  
 
Zoals eerder gezegd: bouwen is echter méér dan het stapelen van stenen: bij bouwen gaat het ook 
om betaalbaarheid, keuzemogelijkheden, toegankelijkheid, het binden van onze jongeren en jonge 
gezinnen en de vitaliteit van onze dorpen.  
 
Helaas mogen gemeente bij de toewijzing van kavels en woningen wettelijk gezien géén voorrang 
meer geven aan inwoners met sociale en/of economische binding. We gaan echter wel kijken op 
welke wijze we onze inwoners toch in een voorrangspositie kunnen krijgen, waarbij we er geen 
moeite mee hebben de randen van de mogelijkheden op te zoeken.  
 
Vanwege de actuele urgentie kijken we met prioriteit 
naar mogelijkheden op ook op de korte termijn extra 
woningen te realiseren. Woon jij binnen -of aan de rand 
van- de bebouwde kom en is er ruimte voor een extra 
woning? Zie jij mogelijkheden om je woning of winkel 
of schuur zodanig te verbouwen dat hier jongeren in 
kunnen wonen? Wij gaan kijken naar wat wél mogelijk 
is.  
Voor verdere uitwerking: zie bijlage 1.1, en 1.2. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Regels frustreren creativiteit.  

Jaarlijks is er overleg tussen gemeente en 
bijvoorbeeld SallandWonen. Telkens komt aan de 

orde welke kansen er zijn om het gebied van 
woningen. Helaas blijken er dan vaak regeltjes te 

zijn die de creativiteit doodslaan, en waardoor 
kansen verloren gaan.  

 
Voorbeeld: In 2021 startte SallandWonen een pilot 
om twee jongeren in één woning te laten wonen, 
met behoud van inschrijving/rechten. Met louter 

positieve reacties. 
Vaker doen, zou je dan zeggen. Maar dat mag niet. 

Na drie woningen stopt dit initiatief. ‘Omdat het 
een pilot is’, zo luidt de verklaring.   

 
Wat BurgerBelangen betreft zetten we een streep 
door dit soort rare beperkingen. “Als we met 10 

woningen twintig jongeren snel een woning kunnen 
geven dan moeten we dat gewoon doen. 
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Koploper in realistisch groen  
Klimaat, verduurzaming en energietransitie zijn naast een topthema, vaak 
óók een splijtzwam. Zowel in het politieke debat, in beleidsnota’s als onder 
inwoners zien we enerzijds de overtuiging dat er iets moet gebeuren, met 
anderzijds de discussie over wat noodzakelijk en haalbaar is. Binnen dit 
dilemma zoeken wij altijd de mening van -en draagvlak onder- onze 
inwoners. Zonder draagvlak geen resultaat! 
We zien het als een verantwoordelijkheid van de lokale politiek te zorgen 
voor een goede balans tussen enerzijds de top-down 
duurzaamheidsdoelstellingen en andere maatschappelijke belangen, zoals 
het behoud van de landschappelijke waarden in het buitengebied en de 
agrarische sector.  
 
Wij prijzen ons gelukkig met de rol van Endona in Heeten, als voorbeeld hoe 
op haalbare schaal en met aandacht voor draagvlak kleine zonneparken in het landschap ingepast 
kunnen worden. Wij zetten in op verdere uitrol van dit concept. 
Wij zien Duurzaam Mariënheem, Duurzaam Heino, Energiek 
Broekland en Duurzaam Luttenberg als dé gesprekspartners voor 
het realiseren van activiteiten in de buurtdorpen. We faciliteren 
hun activiteiten.    
Deze lijn laat zich het beste samenvatten als een ‘realistische 
klimaatbeleid’, met een belangrijke stem voor onze inwoners. Wij 
zetten vol in op zon-op-daken en reductie van energieverbruik, door o.a. isolatie en andere 
stimuleringsmaatregelen.  
Een belangrijke partner in het 
halen van de 
duurzaamheidsdoelstellingen is 
Salland Wonen. De afgelopen 
jaren heeft SallandWonen al 
ruim 1500 woningen voorzien 
van zonnepanelen. Samen met 
SallandWonen gaan we 
bespreken hoe we daar nog 
verdere slagen in kunnen maken.  
 
Wij gaan voor de titel: Koploper in realistisch groen. Aan de slag.  
Zie voor verdere uitwerking: bijlage1.3 
 

 
Versnelling aanpak verkeersonveilige situaties.  
In 2018 is een analyse en prioritering gemaakt van de onveilige 
situaties binnen de gemeente. Het uitvoeringsbudget is echter zo 
beperkt dat knelpunten niet tijdig kunnen worden aangepakt. Door het 
budget te verhogen, gaan we de uitvoering versnellen. Veiligheid 
boven alles.  
En om maar duidelijk te zijn: wij kiezen, daar waar veel ouderen 
oversteken, voor zebrapaden in plaats van suggestiestroken! 
 

Hoogwaardige groene, verbinding tussen Raalte-Noord en Centrum 
De N35 zal Raalte-dorp nog tot in lengte van jaren in tweeën delen: Raalte-Noord en Raalte-
Centrum/Zuid. Samen met inwoners van Raalte-Noord gaan we een plan opstellen om het hele 
spoorzone gebied een kwaliteitsimpuls te geven. Met wandelpaden? Speeltoestellen? 

 
Emil Goosen: Co-founder van 

AquaBattery: “Zoek naar 
extra daken en zet in op 

isolatie: Elke watt of m3 gas 
die je niet verbruikt, hoef je 

ook niet op te wekken” 

         
Links : luchtfoto van een gemiddeld dorp in Nederland. Rechts: luchtfoto van Raalte..  

Alle reden om extra in te zetten op vergroening van onze dorpen. . 
 

Prettig wonen is:  
“Groene wijken met ruimte 

om te spelen” 
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Beweegvelden? Pluktuin? Graag zetten we samen met de inwoners van Noord de opties op een rij, 
om een mooie, groene invulling te geven aan de spoorzone.  
  
Wij staan achter de boeren 
Raalte is van oudsher een agrarische gemeente en dat heeft 
ons veel moois gebracht. De laatste jaren zien we dat -met 
name door Europese en Haagse regels- de boeren de ene 
morele domper na de andere krijgt. De basisboodschap 
vanuit Brussel en Den Haag lijkt vaak te zijn dat er geen 
toekomst mag of zal zijn voor de agrarische sector. Wij zijn 
er van overtuigd dat de agrarische sector (zoals wij dat in 
Salland kennen) wel degelijk cruciaal is voor onze toekomst.  
Als boeren vanwege autonome ontwikkelingen besluiten te 
stoppen met hun bedrijf, dan vinden ze in ons een 
constructieve partner om dat te faciliteren (Erven in 
beweging), maar we zijn er vooral óók voor de blijvende boeren. Samen met hen gaan we in gesprek 
over de innovaties in de sector, over verduurzaming, 
over de natuur inclusieve landbouw en andersom: 
landbouw inclusieve natuur.  
Boeren moeten de kans, het vertrouwen én de 
mogelijkheden krijgen om door te gaan op de weg die 
al lang is ingeslagen: de weg naar een duurzame 
toekomst.  
We brengen de beleidsterreinen Agrarische sector en buitengebied onder bij één wethouder met 
bewezen affiniteit met deze sector.  Zie verder: bijlage 1.8 
 
Actieplan tegen bureaucratie in zorg, incl. Jeugdzorg.  
Raalte heeft een ruimhartig pakket aan regelingen om kwetsbare inwoners te ondersteunen. Dat 
klinkt mooi, maar het is niet genoeg. Veel te vaak horen we dat inwoners 
verdwaald raken in een doolhof van procedures. Daar komt nog eens bij 
dat er een wirwar is van organisaties die allemaal eigen regeltjes en criteria 
(en belangen!) hebben. Om gek van te worden. 
En dat ligt NIET aan de medewerkers zelf. We horen immers ook vaak de 
verhalen van zorgmedewerkers die op zoek gaan naar een andere baan, 
omdat men gewoon moe en gedemotiveerd is van de verstikkende 
bureaucratie.  
Wij vinden dat de gemeente Raalte het voortouw moet nemen om die bureaucratisering om te 
buigen. We gaan bij de aanbesteding van hulp-bij-huishouden en Jeugdzorg harde kwaliteits-
afspraken te maken over het verminderen van de bureaucratie. 
We maken de ‘vindbaarheid’ van (zorg- en welzijns-) voorzieningen tot speerpunt van beleid. We 
gaan jaarlijks een krantje huis-aan-huis verspreiden om inwoners actief te wijzen op de 
mogelijkheden.  
We zorgen dat er een ontmoetingsplek komt waar inwoners (al dan niet op afspraak) terecht kunnen 
met hun vragen en dan niet koud worden ‘verwezen’, maar actief worden geholpen. Daarbij wordt 
geen onderscheid gemaakt naar wie (gemeente, zorgkantoor, verzekeraar of zorgorganisatie) de hulp 
moet bieden: één plek voor wie hulp zoekt. Zie voor 
uitwerking Zorg ook: bijlage 1.4 
 
Mantelzorgbudget naar de mantelzorgers 
Dit is een punt uit ons vorige programma: de 
gemeente krijgt extra middelen om mantelzorgers te 
ondersteunen. De meeste gemeenten gebruiken dit budget om de mantelzorgers een extraatje te 

 

 
 

Prettig wonen is:  
“Lekker kunnen wandelen en fietsen in 

ons mooie buitengebied” 

Prettig wonen is:  
“Weten dat er goed voor kwetsbare 

mensen wordt gezorgd” 
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geven. Tot nu toe koos Raalte er voor om dit geld helemaal te gebruiken voor algemene 
voorzieningen. Wij willen dat veranderen en de mantelzorgers ook rechtstreeks waarderen.  Zie voor 
uitwerking Zorg ook: bijlage 1.4 
 
Behoud en versterking positie adviesraden.  
Sinds jaar en dag zijn onze adviesraden Werk & Inkomen en de WMO-adviesraad gewaardeerde 
gesprekspartners. Vanuit de interne organisatie is er flinke druk gezet om deze raden samen te 
voegen. Wij waren daar tegen, omdat we vonden en vinden: samenvoeging zorgt voor ontkrachting 
van de adviezen en verarming van de inhoud. Helaas besloot een raadsmeerderheid recent dat die 
samenvoeging er toch moet komen. Wij gaan de ontwikkelingen op de voet volgen, en mocht de 
kwaliteit inderdaad achteruit gaan, dan zetten we dat zeker weer op de agenda. 
We willen dat adviesraden (waaronder ook de Gehandicaptenadviesraad en ouderenbonden) actief 
betrokken worden bij opstellen en evalueren van beleid.  
 
Senioren houden het dorp jong…. 
Het aantal ouderen (senioren) zal de komende jaren stijgen. En eigenlijk is dat goed nieuws. Wie kijkt 
naar onze evenementen, verenigingen en voorzieningen ziet dat senioren van vitaal belang zijn. Zij 
doen klussen, verrichten hand-en-spandiensten, zitten in besturen, houden de clubgebouwen en 
sportvelden netjes. Oftewel: zij houden het dorp vitaal, maar dan moeten wij er wel voor zorgen dat 
onze senioren óók vitaal blijven. 
We zetten daarvoor in op: 
* extra woningen voor senioren, o.a. door de mogelijkheden voor mantelzorgwoningen te 
verruimen. 
* Bieden van meerdere (keuze-)mogelijkheden voor dagbesteding voor ouderen;  
* Stimuleren van meer-bewegen-door-ouderen.  
Zie voor uitwerking Zorg ook: bijlage 1.4. En zie ook Uitwerking Bouwen: Bijlage 1.1.  
 
Jongeren geven het dorp toekomst. Wij geven onze jongeren een toekomst in de gemeente Raalte. 
De komende jaren gaan we speciale aandacht besteden aan onze jongeren en jonge gezinnen. Niet 
omdat ze een probleemgroep zijn, maar vanwege de overtuiging dat onze jongeren belangrijk zijn 
voor de toekomst van onze dorpen, en dat we dus bij de inrichting van onze dorpen en wijken extra 
aandacht gaan hebben voor onze jongeren en jonge gezinnen. Denk daarbij aan het belang van 
groene wijken, eigentijdse speelvoorzieningen en kindvriendelijke straten/trottoirs.  
Zie voor uitwerking: bijlage 1.2: Gemeente Raalte The place to be’ 
 
Wij zijn er voor onze ondernemers en bedrijven 
Het was pijnlijk: in 2017 was Raalte 25-ste en laatste op de 
lijst MKB-vriendelijke gemeenten! De afgelopen jaren is dat 
omgebogen tot de 3e plaats. Da’s mooi, maar wat ons betreft 
gaan we nu door voor goud: de 1e plaats. Samen met onze 
ondernemers maken we hiervoor een actieplan.  
Bij het inkoopbeleid versterken we de positie van lokale bedrijven en ZZP-ers. 
We zetten in op versterking van de economische samenwerking met Regio/Kennispoort Zwolle.  
Samen met de ondernemersorganisaties en het ZZP-netwerk monitoren we actief de effecten van de 
verdergaande digitalisering én de effecten van de coronapandemie op concrete gevolgen voor 
werkgelegenheid, detailhandel, winkelbestanden et cetera. Door proactief vinger aan de pols te 
houden kunnen we snel reageren op bedreigingen, maar vooral ook tijdig kansen zien en daarop 
inspelen.   
  
Versterking identiteit, erfgoed en tradities  
Hoe vaak horen we niet verzuchting: ‘Wat is er toch veel verdwenen’, waarbij vaak gedacht wordt 
aan oude gebouwen, karakteristieke straatjes en gevels. En daar bleef het dan bij.  

Prettig wonen is:  
“Gezellige, gastvrije winkelcentra 
met een gevarieerd aanbod aan 

winkels”. 



 
 

 Horen. Zien. Doorpakken. Verkiezingsprogramma BurgerBelangen 2022-2026  

9 

De komende jaren zetten we robuust in op behoud en terugkeer van deze Sallandse elementen, zoals 
de bescherming  van onze immateriële erfgoed (paasvuren, foekepot, streektaal, karakteristieke 
landschapskenmerken, koe-in-de-wei). Voor Raalte-dorp is jubileum Raalte-900 jaar daarbij een 
mooie kapstok, maar we zetten die lijn door naar de andere kernen. We zijn trots op ons dorp, op 
wat het was en wat het is, en dragen dat uit. 
 
Raalte als sportgemeente 
Wie kent er één gemeente met meer sportvoorzieningen en -
clubs dan in de gemeente Raalte. Dit is echt iets om trots op 
te zijn en verder uit te dragen. Samen met de verenigingen 
slaan we de handen in elkaar, met als ambitie om in 2023 of 
2024 genomineerd te worden voor de titel Sportgemeente 
van het jaar. Daarvoor zetten we qua accommodaties de 
puntjes op de i, en faciliteren we de clubs o.a. door betaalde OZB weer terug te brengen naar de 
clubs.  
De coronapandemie heeft aangetoond hoe belangrijk een goede basisgezondheid en leefstijl is. En 
dat is meer dan een uurtje sporten in de week. Samen met de stuurgroep Athletic Skills Model 
verbreden we het ‘sportbeleid’ naar een breder beweeg- en leefstijlbeleid.   
Zie voor verdere uitwerking Sport, bijlage 1.6.  
 
Wij zijn trots op (en bezorgd over) onze verenigingen, evenementen en vrijwilligers 
Je kunt het met een mooi woord zelfs de ‘sociale infrastructuur’ noemen. In elk dorp binnen onze 
gemeente zijn talloze clubs actief die samen het dorp maken tot wat het is. Voor meer dan 90% 
draaien deze op vrijwilligers, die samen het motorblok van het dorp vormen.   
Vrijwel alle verenigingen hebben door de corona-maatregelen stevige klappen gehad. Vaak niet 
zozeer financieel (men kon gebruik maken van de compensatieregelingen), maar vooral moreel: 
diverse vrijwilligers haakten om diverse redenen af, zonder dat er kansen waren nieuwe mensen te 
benaderen/vinden. Wij zien het als een taak van de gemeente dit strak in de gaten te houden en op 
tijd bij te springen als dat nodig mocht zijn.  
Extra aandacht moet er daarbij zijn voor activiteiten met een brede maatschappelijke functie, zoals 
de buurtbus en algemene hulpdiensten. 
 
Verruiming parkeerplaatsen en oplaadpunten, met name in oudere wijken 
Bij elke woonwijk wordt exact uitgerekend hoeveel parkeerplaatsen er 
moeten komen. De oudere wijken moeten echter dealen met de gevolgen 
van verouderde normen. Wij denken dat het goed is nog eens goed met de 
stofkam door deze wijken te gaan, en te kijken waar extra plaatsen te 
maken zijn. We combineren deze inhaalslag met de aanleg van oplaadpalen 
voor de elektrische auto’s. 
 
We willen trotser worden op onze openbare ruimte 
Dat klinkt cryptisch en vraagt om verduidelijking. Op zich hebben we een 

‘ruime’ openbare ruimte dat 
redelijk gemiddeld wordt 
onderhouden. Maar dat kan beter. En op sommige 
punten moét het beter. We komen hier met concrete 
voorstellen. Zie ook bijlage 1.9 

 
 
Blijvend investeren in gezonde en veilige scholen.  
De gemeente is verantwoordelijk voor de huisvesting van de scholen. Als BurgerBelangen zijn we 
trots op -gemiddeld genomen- de staat van onderhoud van de scholen. En we willen daarin blijven 

 
Steeds vaker zien we dat het 
onderhoud van de openbare 
ruimte te wensen over laat.  

Prettig wonen is:  
“Kunnen kiezen uit een breed 

pakket aan sportmogelijkheden.” 

Prettig wonen is:  
“Zien dat onze wegen, fietspaden en 

trottoirs er netjes bij liggen”  
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investeren. Graag maken we met de scholen meerjarige afspraken over het beheer en onderhoud, 
zodat er voortdurend ruimte is een tandje bij te zetten of even te temporiseren. 
Samen met de scholen moet voortdurend ingespeeld worden op schommelingen in 
leerlingenaantallen en wat dat voor ruimtelijke gevolgen heeft.  
Uitgangspunten voor BurgerBelangen zijn: 

 In alle kernen minimaal één basisschool; 
 Schaalgrootte en organisatie (korte lijnen) passend bij 

karakter van onze gemeente; Geen schaalvergroting.  
 Keuzeruimte voor ouders en kinderen. 
 Veilige omgeving rond en naar/van de scholen. 

 
Recreatie en toerisme. 
Kijkend naar punten waar het beleid in Raalte best nog aangescherpt en actiever kan, dan kom je al 
snel op recreatie en toerisme. We beschikken over mooie dorpscentra, groene wijken en een 
fantastisch buitengebied. Zonder te overdrijven is Salland een paradijs voor wandelaars en fietsers. 
Geen grootschalig, commercieel toerisme, maar gewoon een heel plezierige omgeving om vakanties 
en weekenden door te brengen. Eén minpuntje: we zijn er te bescheiden over. We dragen het te 
weinig uit. Wat BurgerBelangen betreft gooien we deze schroom van ons af. 
We gaan de gemeente als fiets- en wandelgemeente verder op de kaart zetten, en doen daar 
concrete voorstellen voor. Kansen liggen voor het oprapen, denk daarbij aan Raalte als 
sportgemeente, als startplek voor mountainbikers, educatieve routes langs agrarische bedrijven of 
typische wandelopties als de knapzakroute en de mogelijkheden die er zijn om iets met het 
Overijssels kanaal te doen (in combi met de MOK-werfjes).  
Wat ons betreft gaat er minder budget naar beleid (voor recreatie en toerisme) en meer naar 
daadwerkelijk faciliteren en uitbouwen van de vele initiatieven die er al zijn! 
 
Raalte als financieel gezonde gemeente 
Het huishoudboekje van de gemeente ziet er op dit moment goed uit. De forse daling van de 
reserves in de periode 2010-2018 is afgeremd, de stijging van de woonlasten is afgevlakt. De 
begroting is sluitend, de risico’s zijn afgedekt met reserves. Geen vuiltje aan de lucht zou je zeggen, 
maar dat klopt niet.  
Er zijn twee grote aandachtspunten: 
Als de huidige lijnen zich doorzetten, zakt de gemeente 
binnen 3 a 4 jaar met de reserves door de ondergrens. 
Bovendien moeten (en willen we, als BurgerBelangen) 
rekening houden met investeringen, waarvan de 
hoogte nog ongewis is.  
Wij vinden dat de gemeente middelen opzij moet zetten om snel te kunnen acteren als de kans zich 
voordoet om Booijink te verplaatsen, om bij te dragen aan de kosten van de fietsverbinding bij 
Kruispunt Bos (als dat nodig is om provincie en rijk over de streep te trekken), om ruimte te geven 
aan de ontwikkeling van locatie Douma-Deuren, of een versnelling te kunnen geven aan de aanpak 
van de N35. Hiervoor stellen we dynamische investeringsagenda (en -reserve) in.  

 
Ambtelijke organisatie 
Als BurgerBelangen kiezen we voor een efficiënte, 
transparante wendbare organisatie, met een goede 
balans tussen ambities, taken én middelen.  
Service- en dienstverlening zijn wezenlijke 

onderdelen van de kerntaken, waarbij ook hier geldt: de inwoners centraal. Dat wil ook zeggen: een 
goede balans tussen de digitalisering en het meenemen van de inwoners, die niet digitaal vaardig 
zijn.  
Na jaren van praten gaan we in 2022 doorpakken als het gaat om de huisvesting. De huidige indeling 

Prettig wonen is:  
“Weten dat de gemeente het 

huishoudboekje op orde heeft, en je als 
inwoner niet teveel betaalt” 

Prettig wonen is:  
“Altijd een school in de buurt” 

Prettig wonen is ook:  
”Een persoonlijke benadering op het 

gemeentehuis”.  
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is niet efficiënt, er is forse overcapaciteit en de klimaatregeling is – arbotechnisch gezien- niet goed. 
Het wordt tijd daar knopen in door te hakken. Medewerkers hebben recht op een goede werkplek. 
 
De gemeente als aanspreekpunt voor alle overheidstaken. 
De gemeente kent tal van regelingen waar inwoners gebruik van kunnen maken. Die zijn er op het 
gebied van zowel duurzaamheid en vergunningen als sociale voorzieningen. Nog te vaak komt het 
voor dat er geen gebruik van wordt gemaakt, simpelweg omdat men er geen weet van heeft. Een 
jaarlijks een huis-aan-huis gids zou dit tekort aan kennis 
fors kunnen verminderen. Wij zorgen dat de 
gemeentegids weer terugkomt, en we doen dat samen 
met lokale organisaties. 
Dus: Raalte als toegankelijke gemeente, ook voor 
inwoners die minder digitaal vaardig zijn. 
 
Als de lantaarnpaal stuk is, waar moet je dan zijn? Of als de fietsroute niet goed loopt? Of je last hebt 
van een wespennest… Tja, we hebben het in Nederland knap ingewikkeld gemaakt.  
Wij vinden: Dat mag niet langer het probleem van de inwoners zijn. Wij willen dat inwoners bij 
klachten of vragen terecht kunnen bij één plek: de gemeente. 
 
Stroperigheid 
Een veel gehoord signaal die we vaak krijgen is de ergernis over stroperige processen. Iedereen die 
wel eens te maken heeft gehad met vergunningaanvragen of klachtenprocedures kan 
tenenkrommende verhalen vertellen. Dat is slecht. Slecht voor de inwoners die deze ervaringen 
hebben, maar ook slecht voor de medewerkers: alle dingen die wél goed gaan raken daardoor 
immers ondergesneeuwd.  
Hoewel we niet zo van ‘de onderzoeken’ zijn (we lossen het liever direct op) vinden we het tijd wordt 
voor een goede analyse van de oorzaken. Komt het door de werkdruk? Door de interne procedures? 
Door onduidelijke taakverdeling? We pluizen uit wat de oorzaken van die stroperigheid zijn en 
treffen passende maatregelen.  
  

Prettig wonen is:  
“Weten, dat als je met de gemeente te 

maken krijgt, alles een beetje vlot 
verloopt” 
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Blok 3: De uitwerkingsparagrafen 
 
1.1. : Bouwen, bouwen, bouwen 
1.2 : Raalte: ‘the place tot be’ voor jongeren en jonge gezinnen. 
1.3 : Koploper in realistisch groen 
1.4 : Zorgen voor Goede zorg 
1.5 : De N35, kruispunt Bos, de (fiets)verbindingen 
1.6 : Raalte als sportgemeente 
1.7 : Trots op ons erfgoed en tradities 
1.8 : Wij staan achter de boeren 
1.9 : De openbare ruimte: ons visitekaartje 

 
1.1: Bouwen, bouwen, bouwen.  
Als er één onderwerp is waar alle partijen het over eens zijn, dan is het wel de bizarre situatie op de 
woningmarkt. Er is de afgelopen jaren veel te weinig gebouwd. De prijzen van bestaande huizen 
rijzen de pan uit. Vanuit de steden wordt flink overboden op de vraagprijzen, met als gevolg dat met 
name starters kansloos zijn. Senioren willen vaak doorstromen naar kleinere woningen óf nog 
eenmaal een kwaliteitsslag maken, maar ook voor hen 
zijn er geen mogelijkheden. Lokaal worden oplossingen 
gefrustreerd omdat het sinds een aantal jaren wettelijk 
niet meer is toegestaan om inwoners met een sociale 
en/of economische binding voorrang te geven bij het 
verdelen van kavels of woningen. Deze complexe 
situatie maakt dat we echt alles uit de kast moeten 
halen om -ook voor de korte termijn- oplossingen aan 
te reiken.  
 

1. Focus op kansen voor onze jongeren 
Als BurgerBelangen vinden we dat iederéén 
recht heeft op een fijne en veilige woonplek. Of 
je nu oud of jong bent, alleenstaand of 
samenwonend. Maar toch: door zowel het 
tekort aan woningen als de extreme prijzen zijn 
het vooral onze jongeren die in de kou staan. 
En sparen helpt niet. De prijzen stijgen immers 
harder dan er gespaard kan worden. Juist vanwege deze knellende positie is onze insteek: de 
focus op kansen voor starters.    

2. Gefaseerde uitgifte zorgt voor kansen nú, én de komende jaren 
We vinden dat twee sporen hand-in-hand moeten gaan: bouwen voor de korte termijn, en 
bouwen voor de langere termijn. Voor de langere termijn moeten locaties worden 
aangewezen en ontwikkeld, maar dat duurt al snel 7 tot 10 jaar. Voor de korte termijn: zie de 
punten 5, 6 , 7 en 8. 

3. Senioren houden het dorp vitaal  
In alle -terechte- aandacht voor de jongeren willen we onze senioren niet vergeten. Senioren 
zijn het cement in de sociale infrastructuur van de dorpen. Zij ondersteunen hun kinderen 
met oppastaken, doen vrijwilligerswerk, bieden mantelzorg. Daar moeten we zuinig op zijn, 
onder andere door te zorgen voor voldoende  passende woningen: soms kleiner, soms 
centraler of dichter bij voorzieningen. Elke senior die een volgende stap kan zetten, biedt ook 
nog een kans voor een jongere.  

Bouwen voor eigen inwoners  
Het klinkt zo mooi: extra bouwen voor onze eigen 
jongeren. Echter: volgens de wet mag dat niet. 
Voorheen kreeg je voorrang als je een sociale- en/of 
economische binding had, maar dat is wettelijk niet 
meer toegestaan.  
Dat betekent dat je heel creatief moet zijn om 
jongeren (maar dat geldt ook voor senioren) een 
streepje voor te geven. Het geven van 
startersleningen kan helpen. Het bouwen in collectief 
particulier opdrachtgeverschap (CPO) is ook een 
optie: je zoekt dan zelf meerdere medebouwers en 
meerdere woningen te bouwen. De praktijk wijst uit 
dat jongeren-uit-één-dorp elkaar via CPO gemakkelijk 
weten te vinden, en zo tóch een betaalbare woning 
kunnen realiseren. 
Wat BurgerBelangen betreft zoeken we de randen 
van de wet op om de positie van onze inwoners te 
verbeteren. 
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Concrete voorbeelden: versnelling van de bouw van seniorenwoningen bij het Wooldhuis in 
Heino. En een knarrenhof op en bij locatie Pauluskerk in Raalte.   

4. Startersleningen 
Met het bieden van een starterslening (met lage rente) krijgen starters iets meer slagkracht 
op de koopmarkt. Die extra lening met lagere rente is alleen voor de eigen inwoners. 

5. Mantelzorgwoningen, én premantelzorgwoningen  
Stel: de jaren beginnen te tellen en je hebt iemand die -zodra dat aan de orde is- zorgtaken op 
zich wil nemen, zodat je langer thuis kunt blijven. Hoe mooi -en praktisch- is het dan als deze 
alvast náást je kan komen wonen. Of andersom: je plaatst een passende woning náást je 
huidige woning, gaat daar zelf wonen om ruimte te maken voor je kinderen. Wij vinden: 
verruim de mogelijkheden voor mantelzorgwoningen. Dat kan op zeer korte termijn.  

6. Leegstaande en vrijkomende panden (kerken, winkels en agrarische gebouwen) geschikt 
maken voor woningen.  
Op dit moment staan diverse winkels en bedrijfspanden leeg. De komende jaren komen de 
kerken van Mariënheem, Nieuw-Heeten, Heeten, Broekland en de Pauluskerk leeg. Tot 2030 
stoppen ruim 150 boerenbedrijven waardoor 360.000m2 gebouwen vrijkomt. Wij vinden: 
neem alle belemmeringen en regels weg, en zet vol in op het realiseren van innovatieve 
startersunits.  

7. Doelgroepenverordening 
Door middel van een doelgroepenverordening kunnen we gerichter sturen op woonvormen 
(en aantallen) voor specifieke groepen inwoners. 

8. Deelhuus voor jongeren tussen 18 en 27. 
We deden eerder al de oproep: trek alle registers 
open om onze jongeren een kans te geven op 
woning. SallandWonen beantwoorde dat door 
een pilot te starten om twee jongeren samen een 
deelhuus, met ieder een eigen huurcontract. Een 
mooi initiatief dat jongeren inderdaad kansen 
geeft. Helaas werd er door de gemeente een rem 
opgezet door te stellen dat dit maximaal met drie 
woningen mag. Wat ons betreft wordt de pilot 
verruimd tot zoveel woningen (verdeeld over alle 
kernen) dat alle jongeren die langer dan een jaar 
op de wachtlijst staan aan de pilot kunnen mee 
doen.     

9. Bouwen voor eigen inwoners: wat kan wel! 
Helaas mogen gemeente bij de toewijzing van kavels en woningen wettelijk gezien géén 
voorrang meer geven aan inwoners met sociale en/of economische binding. We gaan echter 
wel kijken op welke wijze we onze inwoners toch in een voorrangspositie kunnen krijgen (o.a. 
met de starterslening, doelgroepenverordening, slimme marketing en mantelzorgunits). 
Vanwege de actuele urgentie en hebben we er geen moeite mee om de randen van de 
mogelijkheden op te zoeken.   

10. Versoepeling regelingen tijdelijke woningen/units 
Stel je hebt een kavel gekocht, de bouw duurt nog ruim een half jaar, en je wilt tijdelijk een 
caravan of woonunit naast je nieuwe kavel plaatsen… Wij zeggen: doen! Zeker als je oude 
huis daarmee sneller beschikbaar komt voor de opvolgende koper of huurder. 

11. Splitsen van (grote) woningen 
Van vroeger is het een bekend fenomeen: woningen voor gezinnen met tien of meer 
kinderen. De gemiddelde oppervlakte van een woning in Nederland is 149m3. Binnen onze 

 

  
Een doorn in het oog van veel Heinoërs: het 

pand staat al ruim vijf jaar leeg…. 
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gemeente is dat 174m2.  Waarom zou je deze, nu de gezinnen kleiner zijn, niet opsplitsen in 
twee of meer woningen. Wij zeggen: als dat technisch kan: doen. 

12. Woningen voor mensen met een zorgvraag 
Bij nieuwbouwplannen mogen de woonvoorzieningen voor mensen met een zorg- of 
begeleidingsvraag niet vergeten worden. Wij willen dat in de prestatieafspraken met 
SallandWonen extra aandacht moet zijn voor het realiseren van woningen voor inwoners met 
een zorgvraag. 

13. Grijp de kansen en denk breed 
Recent vond eerste informatiebijeenkomst plaats rond locatie Douma-Deuren. De meest 
gehoorde reactie: kijk niet alleen naar deze postzegel, maar kijk ook naar de ruimte erom 
heen. Met een beetje creativiteit, lef en out-off-the-box kijken is daar een hele mooie 
kwaliteitswijk van te maken. En waarom niet kijken of de gemeentewerf verplaatst kan 
worden, en bij de plannen betrekken. Uitgangspunt daarbij is dat ontsluiting ‘slim’ moet, en 
niet mag leiden tot nieuwe (verkeers-)last. En qua inrichting moeten de bewoners van de Enk 
echt een zware stem krijgen. Hun woongenot moet geborgd zijn.  

14. Losse percelen, snel resultaat 
Op diverse plekken aan de randen van dorpen liggen kleine weilandjes tussen woningen. Deze 
vallen vaak af als bouwlocatie omdat deze tot het bestemmingsplan Buitengebied vallen, en 
dus bebouwing ‘volgens de regels’ niet mag. Het gezond verstand zegt: als we daar een 
starter of senior uit het dorp een kans op een woning kunnen geven, waarom dan níet doen. 
Zeker in deze tijd van grote woningnood en hoge prijzen moeten we niet kijken naar wat niet 
kan, maar wat wél! Ons voorstel: als bebouwing past binnen het principe van lintbebouwing, 
laten we dan meewerken en kijken wat kan. Plek voor een starter, mantelzorgwoning voor 
een senior, knarrenhofje? Woningen op deze plekken zijn vaak binnen 1 a 2 jaar te realiseren. 

15. Van groot naar klein(er): kijken hoe het wél kan. 
Een opvallend punt t.a.v. de beschikbaarheid van woningen is dat relatief veel senioren en 
alleenstaanden in een ééngezinswoning wonen. Onderzoek wijst uit dat een deel ervan best 
bereid is om te verhuizen naar een kleinere woning, maar dat niet gebeurt omdat de huur in 
die kleinere woning vaak flink hoger is, of dat men opziet tegen het gedoe van een verhuizing 
zelf. Dat is een gemiste kans.  
We gaan in gesprek met SallandWonen om te kijken hoe we deze drempels kunnen tackelen, 
en pakken dat breed aan: niet alleen mogelijk maken van een woonlastengarantie, maar ook 
begeleiding bij een mogelijke verhuizing.   

16. Wij denken mee! 
Zoals uit bovenstaande al blijkt: wat ons betreft trekken we alles uit de kast om onze jongeren 
een kans op een woning te geven. Niet alleen met plannen voor over tien jaar, maar ook nu. 
Dus zie je mogelijkheden om je huis, winkel of schuur te verbouwen tot een woning, en past 
het in de omgeving? Meld je en we denken mee.  

 
1.2 Raalte ‘The place to be’ voor jongvolwassenen en jonge gezinnen.   
 
Raalte krijgt, net als veel regio’s, te maken met vergrijzing. Voor een goede balans tussen ouderen en 
jongeren is het van belang dat Raalte aantrekkelijk blijft voor jongvolwassenen en jonge gezinnen. 
Zeker nu studeren-op-afstand, mede vanwege corona, een grote vlucht heeft genomen zullen meer 
jongeren tijdens hun studie in Raalte willen blijven wonen. Daar moet aandacht voor zijn. Net als 
voor die jongeren die na hun studie hier terug komen. We houden onze oren en ogen open voor 
mogelijkheden om hier op in te spelen. Denk daarbij aan de inrichting van dorpscentra (terrassen), 
sportarrangementen en openingstijden. 
 
Raalte voldoet in ruime mate aan alle criteria die van toepassing zijn voor jongeren en jonge 
gezinnen. We zetten even een paar dingen op de rij: 
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1. We hebben geweldig arsenaal aan sportverenigingen en accommodaties, variërend van 
prima sporthallen en sportparken in de alle dorpen tot en met sportcentrum Tijenraan (het 
1e klimaatneutrale sportcentrum van Nederland)  

2. We hebben ons eigen HOFtheater, waar alle grote artiesten optreden. En daarnaast hebben 
we Podium-Heino en Amfitheater Het Lommerrijk. 

3. Vanuit Raalte-dorp en Heino zijn er prima verbindingen met belangrijke steden als 
(Regio)Zwolle, Enschede (met UT-Twente), de studiesteden Groningen en Utrecht.  

4. Voetballiefhebbers kunnen hun hart ophalen met twee -nu nog- Eerste Klasse-clubs (Rohda 
en Heino) en drie profvoetbalclubs op binnen 20 kilometer. 

5. Raalte was in 2012 de eerste gemeente van Nederland waar alle 9 dorpskernen werden 
aangesloten op snel-internet (glasvezel) en vijf jaar later werd -ook weer als eerste in 
Nederland vrijwel het hele buitengebied, plus alle bedrijfsterreinen (!) voorzien van 
glasvezel/snel-internet. Anders gezegd: als er één gemeente is, die alle faciliteiten heeft voor 
telewerken en thuisstudie, dan is dat onze gemeente. 

6. In zowel het centrum van Raalte als Heino kunnen jongeren uitstekend terecht om een 
terrasje te pakken en/of om samen lekker te lunchen. En dan te bedenken dat er een boost 
voor het centrum van Raalte (en wat ons betreft ook Heino) staat aan te komen.  

7. In tientallen bedrijven verdeeld over alle sectoren is er een scala aan aantrekkelijke 
bijbaantjes.  

8. Met Stöppelhaene, Pompdagen, Ponymarkt Heeten, Rib&Blues, Broekrock/Kôle Kermse en 
alle andere feesten mag Raalte zichzelf toch echt een Evenementengemeente noemen.    

 
Als je deze punten op een rij zet, dan is het eigenlijk vreemd dat we er vaak nog van uitgaan dat 
jongeren na de middelbare school een (te dure en te kleine) kamer zoeken in de stad, terwijl je daar 
maar 1 of 2 dagen echt fysiek college volgt. 
 
Wij zetten in op:  
Versterking van de verbindingen (zowel voor auto, fiets als openbaar vervoer) met Deventer, Zwolle, 
Enschede en Hengelo. Dat zijn allemaal steden met volop diverse werkgelegenheid, aanvullend aan 
datgene wat Raalte al biedt.  
Aantrekkelijke plekken voor (toekomstige) inwoners van de gemeente om te werken. Een goed OV 
en wegennet is hier voorwaardelijk voor. 
 
Voorzieningen en verenigingen die het leuk maken hier te wonen 
We zijn zuinig op en versterken de voorzieningen waar gezinnen warm van worden. Goede 
kinderopvangmogelijkheden, goede scholen en ruime plekken voor kinderen om buiten te spelen. 
Een rijk verenigingsleven als het aankomt op sport en muziek en een bibliotheek die open is voor 
iedereen. Jongvolwassenen en jonge gezinnen spelen een belangrijke rol in het sociale 
verenigingsleven in de gemeente. We stimuleren en faciliteren dit verenigingsleven en de rol die 
inwoners daarbij spelen. 
 
Een woningaanbod dat aansluit op de behoefte 
Mensen wonen steeds meer alleen. De gemeente moet, naast zorgdragen voor goede huisvesting 
van ouderen, ook een woningaanbod bieden dat aansluit op die trends om zo ook voor jongere 
generaties een passend woningaanbod te hebben. Gezinswoningen met voldoende voorzieningen in 
de buurt, evenals kleinere - maar goede - woningen voor de groeiende groep alleenstaanden. 
 
Samengevat: 

 We positioneren Raalte als aantrekkelijke, centrale, gemeente om te wonen. Ook als je net 
klaar bent met je studie. Een goed OV en wegennet is hier voorwaardelijk voor. 

 We bieden huisvesting voor jongvolwassenen en gezinnen, passend bij de tijdsgeest 
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 Een aantrekkelijk voorzieningenniveau dat voorziet in behoeften van jonge gezinnen en 
alleenstaanden 

 Aanjagen van een rijk verenigingsleven. 
 
  
1.3: Koploper in realistisch groen!  
We kunnen er niet om heen. En we wíllen er niet om heen. We hebben het dan over alle 
vraagstukken rond klimaat en energie. Of je nou bezorgd bent over de opwarming van de aarde, of 
twijfelt. Of je het nu wel of tegenstander bent van zonne-of windenergie. En ongeacht wat je vindt 
van de van-gas-af discussie: de komende jaren zullen we er mee te maken krijgen. Ook binnen onze 
gemeente.   
Wat BurgerBelangen betreft stoppen we met bla bla en visiedocumenten, en stropen we de mouwen 
op. Aan de slag! We zetten breed in op alle mogelijkheden, en stemmen dat af met de andere 
belangen, zoals draagvlak en de kwaliteit van ons buitengebied. Zoals de titel zegt: we willen 
koploper zijn, met realistisch groen. 
   

1. Wij zetten vol in op: isoleren van woningen en bedrijven. 
Elke kuub gas die niet wordt verstookt, hoeft niet te worden te worden opgewekt. De huidige 
gasprijzen zullen huiseigenaren prikkelen om hun woningen te isoleren. Wij maken met 
Salland Wonen afspraken over het isoleren van de huurwoningen. We helpen onze inwoners 
het verbruik terug te dringen met een maatwerk-subsidiepakket. 

2. We zetten maximaal in op: zon-op-dak.  
Zon-op-dak is de minst-omstreden techniek om 
energie op te wekken. Bovendien komt de opbrengst 
direct bij de inwoners terecht. Binnen de gemeente 
beschikken we over 213 hectare daken (waarvan 64 
ha op bedrijven en 149 ha op huizen), met 
gezamenlijk potentieel van 120 a 140 GWh. 
SallandWonen heeft de afgelopen jaren al ruim 1500 
woningen voorzien van zonnepanelen. We gaan het 
gesprek aan met SallandWonen om te kijken hoe we 
daar een verdere slag in kunnen maken.  

3. Geen mega-zonneparken in het buitengebied. Vele kleintjes… 
Hét visitekaartje van Salland is ons buitengebied. Het coulissen landschap, de koeien in de 
wei, de mooie houtwallen…., zo maken ons buitengebied tot een parel. Uit meerdere 
onderzoeken blijkt dat er onder inwoners géén draagvlak is voor supergrote zonne-parken. 
Dan moet je dat ook niet doen. Door dit door te drukken brokkelt het draagvlak af, en dan 
zijn we verder van huis. Kleine velden (mits ingepast en afgestemd met omwonenden) 
kunnen uiteraard wel. Zie ook de voorbeelden in Heeten, de Wijheseweg in Raalte en het 
project bij Broekland. 

4. We stimuleren en faciliteren pilots op het gebied van de opslag van energie.  
Ook hier weer geldt: elke Watt stroom die je kunt opslaan hoef je niet af te voeren via het 
(overbelaste) netwerk en hoef je later niet te kopen. Inwoners en bedrijven die investeren in 
deze technologie kunnen op een bijdrage rekenen. 

Zon-op-dak? doen! 
Alle gebouwen binnen de gemeente Raalte hebben 
samen een oppervlakte van circa 225 hectare. 35% 
van de bedrijfsgebouwen is bouwkundig geschikt 
voor zonnepanelen. Bij 60% geschiktheid van daken 
van huizen is het potentieel aan op te wekken 
zonne-energie 144,9 GWh.  
De terugverdientijd van de investering is inmiddels 
minder dan 7 jaar. Dat maakt zonne-energie 
lucratief voor zowel inwoners als bedrijven.  
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5. Kosten niet afwentelen op inwoners. 
We zien met regelmaat dat er toch verzoeken komen voor een groot park. Als dat gebeurt 
moeten alle kosten, dus ook de ambtelijke begeleidingskosten, in rekening worden gebracht 
bij de initiatiefnemer. De vrijkomende middelen zetten wij in voor stimuleringsregelingen 
voor inwoners.    

6. Laadpalen in alle wijken  
Met de opkomst van elektrische auto zal de vraag 
naar openbare laadpalen stijgen. Met name voor de 
oudere wijken, waar relatief weinig parkeerruimte is 
en veel inwoners geen eigen oprit hebben, wordt 
dat een flinke uitdaging. Reden te meer om daar zo 
spoedig mogelijk mee te beginnen. We trekken daar 
extra middelen voor uit. 

7. De gemeente moet het goede voorbeeld geven. 
Practice what you preach, oftewel: doe wat je zegt. 
Dat betekent dat de gemeente het voorbeeld moet 
geven als het gaat om verduurzamen van de 
gemeentelijke gebouwen. We willen dat binnen twee jaar alle gemeentelijke gebouwen 
verduurzaamd zijn.      

8. Niet top-down is leidend, maar onze inwoners. 
We zien het helaas te vaak. Visies en regels die vanuit Brussel of Den Haag op het bordje van 
gemeenten terecht komen. Gevalletjes ‘red-oe-d’r-met’. We zien dat ook in de 
duurzaamheidsdiscussie : daar waar Den Haag faalt, wordt de bal bij de gemeente 
neergelegd. En da’s prima…, we doen het dan ook op onze manier, en sluiten we aan bij onze 
inwoners.  

9. Prachtige dorps-initiatieven: van praten naar doen. 
Als gemeente prijzen we ons gelukkig met de vele dorps- en bewonersinitiatieven zoals we 
die in onze dorpen doen. Dát zijn de plekken waar het praten wordt omgezet in daden. De 
komende jaren blijven we deze initiatieven met raad en (vooral) daad steunen. 

10. Jaarlijkse update voor inwoners, in de vorm van 
een duurzaamheid- en diversiteitmarkt. 
De ontwikkelingen gaan snel. Zowel op gebied van 
technologie, als op het gebied van creatieve 
ideeën. Met een jaarlijkse geven we alle lokale 
organisaties (bedrijven en stichtingen) een 
podium om de kennis, ideeën en enthousiasme te 
delen.  

11. Trots op wat er al gebeurt.… 
Eén van de mooiste kenmerken van de Sallandse 
mentaliteit is dat we van aanpakken houden. En 
van groen. Liever een boom planten, dan 
vergaderen over ontbossing in het 
Amazonegebied. De mooie voorbeelden liggen 
voor het oprapen (Stationsstraat-Raalte, 
Almeloseweg, Dorpsboomgaard Heino, Beleeftuin De Hartkamp, de compostbrigade, 
nestkasten tegen eikenprocessierups, de bermmengsels, de opkomende pluktuinen et 
cetera. Laten we vooral ook trots zijn op wat inwoners al doen. En dat uitbouwen.  
Denk daarbij aan de mogelijkheden van duurzaam inkopen, lokaal inkopen, kopen-direct-bij-
de-boer, kritisch zijn op het gebruik van plastic verpakking etc.   
 

“Niet laten afleiden door het onzekerheidscircus” 
Veel gesprekken over duurzaamheid en klimaat 
worden vertroebeld door tegenstrijdige berichten.  
* Wel van gas af, of niet van gas af?  
* Wel zon-op-dak, maar dat telt niet mee voor de 
RES? 
* Terug-leveren aan het net; maar kan dat net het 
aan?  
* De salderingsregeling stopt, of toch niet?. 
* Trots op ons buitengebied, maar er wel 100ha 
zonnepark opleggen? 
Wij willen ons niet laten afleiden door strijdige 
berichten, en ons niet laten leiden door wat 
opgelegd wordt. Wij doen wat kan! We doen waar 
draagvlak voor is. We doen dat  voortvarend. En we 
doen dat goed! 

Bezorgd.  
“Ik ben helemaal niet tegen duurzaamheid en zo, 
maar…. “ en dan volgt vaak een betoog waaruit 
blijkt dat veel mensen bezorgd zijn over de 
extreme ideeën die over tafel gaan.  
Uit onderzoek (o.a. het BurgerPanel) blijkt dat  
77% van onze inwoners niet overtuigd is of twijfelt 
over de noodzaak om ‘van-het-gas-af’ te moeten. 
83% maakt zich zorgen over de kosten. 59% heeft 
geen goed idee over wat het voor hen betekent! 
Dit is een realiteit die we nooit uit het oog mogen 
verliezen. Wij vinden dat de stem én zorgen van 
deze inwoners óók gehoord moeten worden. 
Zonder draagvlak geen duurzaam resultaat.  
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1.4. Zorgen voor goede zorg 
Het is de taak van de gemeenteraad om ervoor te zorgen dat het voor iedereen prettig wonen en  
werken, met goede voorzieningen op het gebied van sport, cultuur en vrije tijd. Maar dat is niet 
genoeg. De gemeente moet er óók, of juíst ook, zijn voor die inwoners die daar ondersteuning bij 
nodig hebben. Zorgen dat de zorg goed geregeld is. De afgelopen jaren zijn daar al goede stappen in 
gezet, maar het is niet klaar. 

1. Minder bureaucratie voor cliënt en zorgmedewerker. 
Wij willen dat de gemeente zich actief inzet om de bureaucratie binnen de zorg terug te 
dringen, door bij de aanbestedingen afspraken te maken over reductie van bureaucratie. En 
we sluiten meerjarige contracten met zorgpartners die inderdaad succesvol zijn in het 
terugdringen van de regeltjes voor de medewerkers en cliënten. 

2. Betere informatie 
Veel inwoners weten vaak níet waar men gebruik van kan maken. De informatie hierover is 
er wel, maar is veel te veel gedigitaliseerd, en bovendien onvindbaar. Dat moet echt anders. 
We gaan jaarlijks een huis-aan-huis blad verspreiden, om de inwoners actief te informeren. 

3. Eén plek waar men echt geholpen wordt 
De zorg is sterk versnipperd. De gemeente gaat over huishoudelijke hulp, de thuisverpleging 
gaat via de basiszorgverzekering, andere voorzieningen gaan via aanvullende pakketten. 
Hulpmiddelen gaan óf via de WMO óf via de Wet Langdurige Zorg, óf via de uitleenservice 
van Carinova.  
Wij zetten ons in voor één locatie waar iedereen met zorgvragen terecht kan. Een plek waar 
men niet wordt verwezen, maar wordt geholpen totdat vraag is opgepakt. 

4. Hulp voor inwoners in de knel 
Inwoners worden de dupe van de vergaande digitalisering, snappen het simpelweg gewoon 
niet meer en dit leidt tot allerlei problemen. Van het niet krijgen van toeslagen, verdacht 
worden van fraude, stress, schaamte, etc... Voor deze inwoners willen we hulp (zowel vooraf 
als achteraf).   

5. Mantelzorgbudget naar mantelzorgers 
Elke gemeente krijgt van het rijk geld om mantelzorgers te ondersteunen. BurgerBelangen 
heeft er al vaker voor gepleit om onze mantelzorgers jaarlijks (weer) een kleine attentie te 
geven: het mantelzorgcompliment. Veel gemeenten doen dat al. Raalte heeft dat een aantal 
jaren geleden geschrapt. Wij gaan dat rechtzetten. Mantelzorgers moeten de waardering 
krijgen die ze verdienen.  

6. Kwaliteit op eerste plaats 
De gemeente maakt met alle zorgaanbieders (ZGR, Carinova en ZZP-ers) afspraken over de 
kwaliteit en de kosten. Wij zetten daarbij de kwaliteit altijd op de eerste plaats, ook als dat 
ietsje meer kost. ZGR en Carinova moeten voldoende middelen krijgen om het zorgpersoneel 
behoorlijk te betalen en de zorgmedewerkers moeten voldoende tijd krijgen om het werk 
goed te doen. 
Bij het (leerlingen)vervoer, waar het afgelopen jaar van alles mis ging, maken we strakke 
afspraken met de vervoerder om herhaling te voorkomen. En we zetten in op langjarige 
contracten, zonder wisselingen.  

7. Maak gebruik van lokale (ervarings-)kennis (Adviesraden) 
Zorg is niet alleen de handen aan het bed, of de hulp in de huishouding. Het gaat dan ook  
om het tijdig signalen van knelpunten en het zorgvuldig reageren op bijvoorbeeld wijzigingen 
die uit Den Haag komen. Daarvoor is de inbreng van onze inwoners belangrijk en dat geldt 
zeker voor de inwoners met ervaring. Binnen onze gemeente prijzen we ons gelukkig met de 
adviesraden WMO, de adviesraad Werk & Inkomen, de Gehandicapten Advies Raad en de 
betrokkenheid van de ouderenbonden. Wij continueren deze raden en versterken hun 
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positie. Elk voorstel dat vanuit de ambtelijke organisatie is ontwikkeld moet eerst aan de 
betreffende adviesraad worden voorgelegd. 

8. Maatwerk en keuzeruimte leidend bij dagbesteding 
Een aantal jaren geleden is een lijn ingezet om vormen van dagbesteding te bundelen. Het 
moest efficiënter. Hoewel we zeker oog houden voor het slim inzetten van zorgmiddelen en 
geen voorstander zijn van versnippering, vinden we dat inwoners keuzeruimte moeten 
hebben als het gaat om dagbesteding. We zijn dan ook blij met initiatieven als het 
Zelfregiecentrum, waar inwoners, zoals het woord al aangeeft, zélf de regie hebben over het 
aanbod. 

9. Budgetbegeleiding en schulddienstverlening op Raalter schaal  
Bij goede zorg hoort dat inwoners die moeite hebben om financieel rond te komen de juiste 
ondersteuning krijgen. Raalte kent een ruimhartig pakket aan ondersteuningsregelingen. Die 
continueren we. We letten we wel scherp op het tegengaan van misbruik of oneigenlijk 
gebruik. We gaan de komende jaren extra inzetten om het ondersteunen van mensen die 
door overmacht in de schulden zijn terechtgekomen. Samen met Humanitas (die hier al 
geweldig werk in verzet) gaan we het aantal mensen met problematische schulden halveren. 
Speciale aandacht is er daarbij voor de preventie (en herhaling) van schulden. 

10. Voldoende budget voor de Jeugdzorg 
De kosten van de Jeugdzorg stijgen al jaren. Dat is een zorgwekkende constatering. De 
decentralisatie van de jeugdzorg -in 2015- naar de gemeente heeft die trend niet 
doorbroken. Met name de kosten van de specialistische jeugdzorg baren zorgen. Wij zetten 
extra in op preventie door de Centra voor Jeugd en Gezin te versterken. We trekken alles uit 
de kast om er voor te zorgen dat onze jongeren de hulp krijgen die ze nodig hebben, zonder 
wachtlijsten. En we garanderen: geen bezuinigingen op de zorg zelf.   

11. Ruimere mogelijkheden voor inwoning en mantelzorgwoningen 
Op dit moment is het al mogelijk om vergunningvrij een mantelzorgunit te plaatsen voor 
ouderen met een beginnende zorgvraag. Maar waarom wachten tot de zorgvraag er is. 
Diverse gemeente hebben al ervaring opgedaan met ‘premantelzorgwoningen’ waarbij 
kinderen een woning plaatsen náást die van de ouders, zodat men op enig moment de 
(mantel-)zorg kan gaan verlenen. Wat ons betreft: doen! Het helpt meteen mee om de 
actuele woningnood te tackelen. 

12. Gastvrije en toegankelijke wijken, dorpen en winkelcentra.  
Bij ‘zorg’ wordt vaak primair gedacht aan de situatie bij mensen thuis. Mensen met een zorg- 
of begeleidingsvraag moeten echter ook volwaardig kunnen meedoen aan het sociale leven. 
Dat stelt eisen aan de openbare ruimte, zoals rolstoel- en scootmobiel- vriendelijke trottoirs 
en entrees van winkels/publieksruimte. Samen met de adviesraden (zie 5) maken we een 
inventarisatie en prioritering van verbeterpunten. Het project Nette Toilette, een initiatief 
van BurgerBelangen, waarbij mensen met een beperking toegang krijgen tot 
toiletvoorzieningen in het centrum, breiden we uit.  

 
1.5: De N35, Kruispunt Bos en de fietsverbinding 
Is er één dossier dat dikker en veelomvattender is dan dat van de N35? Kan haast niet. Al vele 
tientallen jaren wordt er over gesproken en wat is er sindsdien gebeurd? Bedroevend weinig. We 
zullen in dit programma niet hele voorgeschiedenis beschrijven, maar ons beperken tot waar wij voor 
staan. En wat voor ons prioriteit heeft.  
Waar wij voor staan is dat de hele N35 geweldig veel méér is dan een weg die de auto’s van A naar B 
brengt. Het is de weg die veel van onze inwoners dagelijks gebruiken om op het werk te komen, of 
weer thuis, om naar de stad of ziekenhuis te gaan en vice versa. Maar het is óók weg die -nog steeds- 
dwars door Mariënheem loopt, en de weg die Raalte-dorp splitst tussen Centrum en Raalte-Noord. 
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En het is de weg die dagelijks zorgt voor sluipverkeer over de Bendijksweg, Hogebroeksweg en 
Linderteseweg. En idem voor sluitverkeer over de Schoonhetenweg richting De Zegge. Het is ook de 
weg die fietsers uit Raalte-Noord oversteken 
als ze naar sportpark Tijenraan of het 
Rohdaveld gaan.  
Zo zal 80 % van de inwoners een eigen 
beleving hebben als er weer berichten komen 
dat er nóg steeds geen concrete planning is.  
Als BurgerBelangen volgen we het dossier N35 
al jarenlang op de voet, en hebben we een 
duidelijke visie.  
 
Waar staat BurgerBelangen voor?  
A. We laten we geen kans onbenut om druk te 
zetten op een versnelling van een rondweg 
om Mariënheem. We trekken daarbij van 
harte op met de verkeerscommissie van PB 
Mariënheem: zij kennen het dossier tot in de 
puntjes, en vertegenwoordigen de stem van de inwoners van Mariënheem. 
B. M.b.t kruispunt Bos blijft N35-verdiept onze 1e keuze om zowel de scheiding tussen Noord en 
Centrum te verminderen, als de aanleg van een -betere- fietsverbinding nabij Kruispunt Bos mogelijk 
te maken. Zeker: we weten dat, nu rijk en provincie gekozen hebben voor ‘N348 verdiept’, de kans 
klein is dat we het tij kunnen keren…, maar er zijn meerdere voorbeelden uit het verleden waarbij 
reeds genomen besluiten toch een onverwachte wending kregen. We blijven constructief alert. 
C.  Maar mocht ‘N348-verdiept’ inderdaad gerealiseerd worden…dan is het voor ons -net als voor de 
inwoners van Sallandse Poort II en Franciscushof- een adequate fietsoversteek bij Kruispunt Bos een 
keiharde must.  
 
Tijdens de raadsvergadering van 11 november 2021 is afgesproken dat de wethouder in gesprek 
moet met de provincie en Rijkswaterstaat om alsnog een fietsverbinding in de plannen op te nemen. 
Wij zullen er scherp op toezien dat dit geen nieuwe truc is om de bewoners in slaap te sussen, of als 
afleidingsmanoeuvre om de schuld bij de provincie neer te leggen (“Wij hebben ons best gedaan, 
maar…”, u herkent de techniek). De inzet, nee, het resultaat, moet zijn: die fietsverbinding moet er 
komen, linksom of rechtsom. 
 
D. Goede aansluiting vanuit Laag Zuthem/Hagenweg op N35, inclusief voor omwonenden 
Ganzepanbrug en Veevoederbedrijf Fakkert.  
Recent (okt 2021) werd tijdens een webinar aangegeven de aansluiting bij de Hagenweg komt te 
vervallen en dat het verkeer vanuit Laag Zuthem via de Zuthemerweg en Heino-Noord naar Zwolle 
moet. Dan kan niet zo zijn. We zullen samen met PB Laag Zuthem en de betrokken inwoners en 
bedrijven optrekken om tot een betere aansluiting te komen. 
E. Actieplan om Raalte-centrum en Raalte-Noord te verbinden.  
De N35 zal Raalte -centrum en Raalte-Noord nog tot in lengte van jaren van elkaar scheiden. Graag 
gaan we met de inwoners van Noord in gesprek om te kijken hoe dit hele gebied een kwaliteitsslag 
kan krijgen. Wandelroutes? Uitlaatplek voor honden? Beweegvelden? Dorpsboomgaard? Wij horen 
graag welke ideeën er zijn, en gaan ermee aan de slag.   
 
1.6 Raalte als sportgemeente van het jaar!  
 
Wist je dat er gemeente Raalte meer dan tien sporthallen/zalen zijn? Acht van de negen kernen 
beschikken over een goed geoutilleerde hal of zaal. Daarnaast zijn er sportcomplexen/buitenvelden 
in zeven van de negen dorpen. Op sportcomplex Tijenraan na draaien deze op vrijwel alleen 

Fietsverbinding tussen Raalte-Noord en Centrum 
bij Kp Bos MOET BLIIVEN 
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vrijwilligers. En dan hebben we het nog niet over de tientallen sportverenigingen met weer een 
veelvoud aan leiders, trainers, bestuurders, ouders, terreinvrijwilligers, kantine-medewerkers. Het is 
echt iets om trots én zuinig op te zijn. De coronapandemie heeft nog eens onderstreept hoe 
belangrijk het sporten, en de daarmee samenhangende sportinfrastructuur is.  
Wat BurgerBelangen betreft geven we de hele sportsector de komende jaren een flinke boost. En 
dingen we uiterlijk in 2024 mee naar de titel Sportgemeente van Nederland.  

1. Roalter Sportakkoord krijgt een update 
In de periode 2019/2020  hebben tientallen vrijwilligers meegewerkt aan de totstandkoming 
van het Roalter Sportakkoord. De optimistische start op het dak van Tijenraan werd bruut 
verstoord door de coronapandemie. Terwijl de pandemie het belang van sport en bewegen 
juist onderstreepte, kwamen geplande acties op een lager pitje. Hoe paradoxaal kon het zijn. 
Wij vinden dat het Roalter Sportakkoord een update én herstart verdient.  

2. Verenigingsondersteuning 
Diverse sportclubs kregen in corona-tijd te maken met een afname van vrijwilligers. Samen 
met de clubs zetten we een actieplan op om de oude flow weer te pakken te krijgen. 
Extra aandacht willen we daarbij hebben voor het werven en behouden van bestuurders, 
onder ander door het terugdringen van de bureaucratie voor de bestuurders. 
We onderzoeken de mogelijkheden om een lokale SportService in te richten, waar clubs 
concrete ondersteuning kunnen krijgen complexe activiteiten als subsidieaanvragen, 
verzekeringenbeheer, ledenadministratie en webbeheer.  

3.  OZB terug naar de sport. 
We hebben er al eerder op gewezen: het is te gek voor woorden dat (sport)vrijwilligers 
belangeloos veel tijd en energie stoppen in het bouwen en onderhouden van 
sportaccommodaties, waarop de gemeente 
vervolgens OZB gaat innen. Wij willen dat de 
opbrengsten van de OZB teruggaat naar de 
clubs die deze betalen. 

4. Aantrekkelijk sportklimaat als magneet voor 
onze jongeren 
Iedereen kent wel één of meerdere jongeren 
die gaan studeren in Groningen, Utrecht of 
Amsterdam maar voor hun sport wekelijks 
terugkomen naar hun cluppie. Hoe mooi is 
dat. Wat zou het mooi zijn als diezelfde 
jongeren ook tijdens hun studie betere kansen 
krijgen op de lokale woningmarkt. Zeker nu 
veel colleges op afstand worden gegeven is er 
ook steeds meer voor te zeggen om geen 
kamer in Groningen of Utrecht te zoeken, maar in het dorp waar ze hun toekomst zien.  

5. Van sportakkoord, naar actieplan voor leefstijl en breedtesport 
De coronapandemie heeft aangetoond hoe belangrijk een goede basisgezondheid en leefstijl 
is. En dat is meer dan een uurtje sporten in de week. Samen met de stuurgroep Athletic Skills 
Model verbreden we het ‘sportbeleid’ naar een breder beweeg- en leefstijlbeleid. Het gaat 
daarbij niet alleen sportscholen en verenigingen maar ook vrijetijdsbesteding zoals 
mountainbiken, fietsen, zwemmen, wandelen, hardlopen.  
In 2020/2021 zijn middelen gereserveerd om de effecten van de coronapandemie op te 
vangen. Deze zijn niet allemaal besteed. Wat ons betreft gaan de niet-benutte middelen niet 
terug naar de algemene middelen, maar zetten we die in voor een boost aan de preventieve 
en positieve gezondheid.  

 

Raalte, de opvolger van Gorinchem? 
Jaarlijks wordt in Nederland één gemeente 
uitverkozen tot Sportgemeente van het jaar. De 
laatste vijf winnaars van deze eervolle titel zijn 
Hoogeveen (2015), Hellendoorn (2016), 
Heerenveen (2017) Rotterdam (2018) en 
Gorinchem  (2019). In 2020 en 2021 is deze titel 
vanwege corona niet uitgereikt.  
Wat BurgerBelangen betreft kunnen we zó trots 
zijn op ons rijke palet aan sportvoorzieningen en 
sportorganisaties dat we best een gooi kunnen 
doen naar titel Sportgemeente van het jaar. Laten 
we 2022 gebruiken om a) corona achter ons te 
laten, en b) het hele sportbeleid weer een boost te 
geven. Zeker weten dat we dan in 2023 of uiterlijk 
in 2024 de opvolger van Gorinchem kunnen zijn. 
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1.7 Trots op ons erfgoed en tradities 
 
Regelmatig is in onze gemeente te horen dat we het jammer vind dat er zoveel mooie dingen zijn 
verdwenen. De ene keer gaat het over voormalige karakteristieke panden. Een andere keer over 
tradities. En nee, u hoeft niet bang zijn dat we gaan pleiten voor ‘vroegguh was alles beter’, want dat 
was het niet. U hoeft ook niet bang te zijn dat we van elke scheve 
schuur een monument willen maken. Wij zijn immers groot 
voorstander van een toekomstgerichte gemeente Raalte, die zich 
voortdurend ontwikkelt en inspeelt op kansen die zich aandienen. 
  
Maar laten we ook trots zijn op  de stille getuigen van bouwstijlen, 
de kokhuussies, onze streektaal, het kruudmoes, de dorpsfeesten, 
carbidschieten, foekepotten, de paasvuren en ons karakteristiek 
buitengebied met grazende koeien. We kennen ook jonge tradities 
zoals de wandelvierdaagsen, de eindexamen-gala-avonden en 
jongerenketen. Het zou verder maar zo kunnen dat de corona-tijd ook een aantal nieuwe tradities 
gaat opleveren.  In het lokaal erfgoedbeleid bieden we ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. 
 
Dialect/streektaal 
We zetten in op behoud van de streektaal. We geven 
dat verder vorm in samenspraak met de historische 
verenigingen en werkgroepen. BurgerBelangen heeft 
het initiatief genomen om ieder jaar in de (dialect-
)maand maart altijd een raadsvergadering in het 
dialect te houden. Dat zetten we voort. 
Naar voorbeeld van bijvoorbeeld Maastricht gaan we 
straatnaamborden aanvullen met de naam zoals deze 
vroeger en/of in het dialect wordt uitgesproken.  
Uiteraard maken we daarbij graag gebruik van de 
kennis van de historische verenigingen binnen de 
gemeente.  
 
1.8 Wij staan pal achter onze boeren! 
 
Eerst een paar feiten.  
80% Van de grond in de gemeente is agrarisch in gebruik. De agrarische sector levert circa 10% van 
de lokale werkgelegenheid. De komende 10 jaar zullen circa 150 boerenbedrijven stoppen. Er zal 
360.000m2 aan agrarische gebouwen vrijkomen. Binnen die trend is er een toename van het aantal 
bedrijven met een biologische bedrijfsvoering : van 2,8% in 2011 via 5,1% in 2017 zal dat inmiddels in 
de buurt van de 10% liggen. De sector kent een rijke geschiedenis op het gebied van 
kennisontwikkeling en innovatie.  
Het aantal varkens en koeien binnen de gemeente Raalte daalt sinds 2015. Prognoses geven aan dat 
deze ontwikkeling zich als gevolg van landelijke regelgeving doorzet. Als een bedrijf uitbreidt leidt dat 
automatisch tot een daling elders binnen de regio Oost.   
We hechten er aan om deze context te schetsen. Deels om te benadrukken dat de agrarische sector 
zelf volop in beweging is. En om te benadrukken hoe belangrijk deze sector is voor alle inwoners van 
onze gemeente. Als lokale partij met de ambitie er voor álle inwoners te zijn, moeten ook wij helaas 
veel te vaak zien dat de agrarische sector, onze boeren, op een onevenwichtige manier, onder een 
vergrootglas wordt gelegd.  
Wij zien het als onze taak om binnen dat repressieve beleid een lans te breken voor onze boeren, en 
dat te onderstrepen met een pro-agrarisch beleid, binnen de maatschappelijke kaders. 
 

      
 
In Maastricht worden straatnaamborden ondertiteld met de 
streektaal. Een mooie manier om de streektaal een plek te 
geven. We gaan graag met de historische verenigingen in 
overleg om dit ook binnen onze dorpen toe te passen.  
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Wat gaan we doen 
1. We spreken expliciet uit achter onze boeren te staan. Als morele steun in de rug, en als basis 

voor boervriendelijk beleid. 
2. We richten ons op zowel de stoppende, de blijvende boeren. 
3. Stoppende boeren krijgen ruim de tijd om tot een nieuwe invulling van hun bedrijf te komen. 
4. We voegen lokaal géén beperkende regels toe, bovenop landelijke of Europese regels. 
5. We faciliteren boeren die met hun bedrijf extra slagen willen maken op het gebied van 

stikstofreductie, CO2-reductie en de opwekking (en opslag) van nieuwe energie. Zeker als per 
saldo het aantal dieren binnen de regio niet toeneemt (of zelfs afneemt) kijken we met een 
positieve grondhouding mee om dat mogelijk te maken.  

6. We houden bij alle discussies rekening met de maatschappelijke discussie en draagvlak, maar 
willen wegblijven van ‘alleen-maar-emotie’ en een ‘nee-om-de-nee’. 

7. We maken het mogelijk om in vrijkomende gebouwen woonunits voor starters en senioren 
te realiseren. 

8. We vinden dat het beeld van koeien-in-de-wei onlosmakelijk bij Salland hoort. Ons eerdere 
voorstel om dit beeld te promoveren tot cultureel erfgoed vond brede steun, maar leeide 
ook tot vrees dat andere partijen daar vroeg of laat weer beperkende regels aan verbinden. 
Zoals dat ook bij de Natura-2000 gebieden het geval was. Om die reden hebben we voorstel 
aangehouden totdat we kunnen borgen dat die vrees uitgesloten is.  

9. Samen met de sector, Salland Deal, Kostbaar Salland, Land van Waarde en Salland Loont en 
het initiatief Salland Boert-en-eet-bewust, blijven we voortdurend alert op verdienmodellen 
voor de blijvende boeren.   

10. We stimuleren het verwijderen van asbestdaken en het plaatsen van zonnepanelen op 
daken, en sluiten daarbij aan bij de landelijke en provinciale regelingen. 

11. Bij het onderhoud van karakteristiek landschappelijke houtsingels kijken we voortdurend 
naar mogelijkheden om de boeren rondom die singels bij dat onderhoud te betrekken, en zo 
een economische drager te genereren. 

12. We stimuleren en faciliteren activiteiten van lokale basisscholen die bijdragen tot een juiste 
beeldvorming over de waarde van de agrarische sector. 

13. We stimuleren en faciliteren educatieve wandel- en fietspaden gericht op een juist 
beeldvorming over de sector. 

14. We brengen zoveel mogelijk van deze acties onder bij één wethouder Agrarische Sector en 
Buitengebied.  

 
1.9: De openbare ruimte, ons visitekaartje 
 
Wij willen trotser worden op onze openbare ruimte 
Dat klinkt cryptisch en vraagt om verduidelijking. Op zich hebben we een ruime openbare ruimte dat 
redelijk gemiddeld wordt onderhouden. Maar dat kan beter. En op sommige punten moét het beter. 
 
Wat beter kán. 
We kunnen de kwaliteit van onze openbare ruimte versterken met kunst- en cultuuruitingen. 
Concrete optie is de inrichting van de rotondes. In Heeten staat een mooi voorbeeld met de twee -

                              
Zo hoort het niet: verwaarloosd kunstwerk bij Westdorplaan.   Zo kan het ook (in Heeten) 



 
 

 Horen. Zien. Doorpakken. Verkiezingsprogramma BurgerBelangen 2022-2026  

24 

met elkaar communicerende- figuren op een spiraal als symbool voor de menselijke ontmoeting. Hier 
wordt (de waardering voor) kunst prachtig gecombineerd met verfraaiing van de openbare ruimte. 
Dat kan op veel meer plekken. Wij gaan ons daar sterk voor maken.  
   
Wat beter moét is het onderhoud van trottoirs. Niet alleen het sneller repareren van oneffenheden, 
maar ook actief beleid om onkruid terug te dringen.  
Een voorbeeld hoe het kan: Almelosestraat (mooie combi van scheiding auto’s, fietsers en 
voetgangers. Goede toepassingen bomen (zuilbomen) en slimme beplanting mét biodiversiteit. Het 
kan dus wel.  

 
 

 

 

Slotwoord 

U hebt het gemerkt: het is een heel verhaal geworden. Het had zeker korter gekund. Maar in deze 
tijd waarin veel inwoners de politiek niet meer vertrouwen vanwege ‘de mooie praatjes’ en 
algemene verhalen, kiezen wij ervoor om zo gericht en concreet mogelijk te zijn. U hebt immers recht 
om te weten waar we voor staan en wat we met uw stem doen. 
Overigens: mocht u een bepaald onderwerp missen of een specifiek knelpunt onder onze aandacht 
willen brengen, schroom dan niet om ons te benaderen. Dat mag naar aanleiding van dit programma, 
maar zeker ook na de verkiezingen op 16 maart 2022. Ons devies blijft immers: we zijn er voor u.  

Sylvia van der Heide, Henny Lammers, Peter van Savoyen, Ben Nijboer, Bert Terlouw, Michel Brinkhuis, 
Joris Bongertman, Dafne Holterman, Marcel Schutte, Tim Gootjes, Bennie Kock, Luuk Haverkamp, Bram 
Kanters, Stephan Oostewechel, Anniek van Dijk, Wout Hofhuis, Ilona Hiddes, Dinette Geerts, Johan 
Schotman, Taco Reimert, John Jansen, Diny Vloedgraven, Gerard Oortwijn, Hans Hartholt, Ronald 
Nijboer, Hans Lozeman, Harry Kloppenberg, Harry Ogink, Inge Pijnacker, Wouter Koning, Maria Schrijver, 
Miranda Hekking, Wilfred Eikelboom, Will van Dongen. 
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Zo moet het niet… Mooi voorbeeld van hoe het ook kan: de gerenoveerde Almeloseweg in Raalte. 

  


