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LIJST 8 

Wij zijn er voor u… ook na de verkiezingen! 

We horen het maar al te vaak: “In verkiezingstijd wordt 

van alles beloofd, maar daarna doen ze toch wat ze zelf 

willen”. We begrijpen die reactie heel goed. Zelfs de 

afgelopen tijd waren er diverse voorbeelden waarbij 

inwoners voor de vorm mochten meepraten, maar waarbij 

de trein gewoon doordenderde. U kent de voorbeelden.  

 

Wij vinden dat het de hoogste prioriteit moet krijgen dat 

er wel geluisterd wordt naar inwoners en dat gehóórd 

wordt welke ideeën of zorgen er zijn. En dat er iets mee 

gedaan wordt. 

Als partij zullen we, net als we de afgelopen jaren gedaan 

hebben, de deur altijd open houden voor onze inwoners 

om zorgen te delen of  horen wat er speelt. Niet alleen 

met onderzoeken of enquêtes, maar gewoon aan de 

keukentafel. 

Daarnaast vinden we dat de wijze van inspraak tijdens 

vergaderingen soepeler, vriendelijker moet. Geen vijf 

minuten tegenover een batterij aan raadsleden, maar 

gewoon in een informele setting met alleen de 

woordvoerders, of zoals we dat in Salland zeggen: ‘met de 

voet’n op toafel’. 

En tot slot: 

Waarom zouden we bij grote, ingrijpende beslissingen die 

een groot deel van de inwoners raken de finale keuze niet 

aan de inwoners zelf voorleggen? Wij willen een 

gemeentelijk (bindend!) referendum mogelijk maken. En 

daamee de inwoners een extra stem geven. 
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We wonen en leven in een mooi land en een prachtige gemeente. We hebben geweldig veel 

waardevolle dingen om ons heen waar we trots op zijn, en om elke dag weer te prijzen. We 

hebben tientallen topevenementen, talloze sportclubs en culturele voorzieningen, vele honderden 

vrijwilligers, een prachtig groen buitengebied, scholen van uitstekende kwaliteit, inwoners met 

een arbeidsmoraal waar menig landsdeel jaloers op kan zijn en vooral: inwoners die naar elkaar 

omzien.  Wie zich eenmaal binnen onze gemeente gevestigd heeft, wil er niet meer weg…. toch?! 

Maar wat is het toch ontzettend jammer dat deze 

positieve sfeer zó vaak verpest wordt door 

onzinnige regels, stroperigheid, bureaucratie, 

ambtelijk gedoe of door politieke spelletjes. Als 

iemand een huis wil bouwen, een evenement wil 

organiseren of noodgedwongen een beroep moet 

doen op sociale voorzieningen, dan raakt men al 

snel verzeild in nauwelijks te begrijpen 

ambtelijke procedures en allerlei gedoe.  

Hetzelfde geldt als iemand een idee heeft om de 

straat, kruispunt of dorp veiliger te maken: goede 

ideeën smoren vaak in mooie woorden, 

beklemmende regels en krijgen daardoor geen 

kans of verdwijnen in een la. En zeg nou zelf: 

Waarom zou de mening van een ambtenaar meer 

waard zijn dan de uwe als het over uw woning, 

werk of vereniging gaat? 

Het gaat er zó vaak niet meer om wat onze 

burgers willen, maar wat Den Haag wil, wat de 

provincie wil, wat ambtenaren vinden. Zelfs het 

raadgevend referendum wordt afgeschaft, omdat 

politici/partijen het maar knap lastig vinden als 

inwoners mondig zijn, want oh wee als de 

inwoners iets anders willen dan de bestuurders 

bedacht hebben. 

Het wordt tijd dat we zorgen dat het weer om de 

inwoners, om ónze burgers gaat. Dat ze weer meetellen als het gaat om besluiten over hun eigen 

dorp, over hun eigen wijk, buurt of huis. Dat ze niet alleen gehoord worden, maar dat er 

geluisterd wordt en dat hun reacties worden meegenomen richting uitvoering. Dat is toch net 

even wat anders. Met deze hartenkreet hebben we de kern van ons verkiezingsprogramma 
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Onze speerpunten voor echte inspraak: 

 

1) We blijven actief informele gesprekken voeren 

met inwoners om te horen wat er leeft.  

2) We zorgen voor laagdrempelige 

inspraakmogelijkheden (niet langer “5 minuten 

voor een voltallige raad”) 

3) Bij zwaarwegende besluiten met grote gevolgen 

voor onze inwoners leggen we het beslispunt aan 

de inwoners voor, door middel van een (bindend) 

referendum.  

samengevat. Als partij zijn we in 2016 opgericht om onze inwoners weer echt een stem te geven. 

Ons motto is niet voor niets: Wij zijn er voor ú!   

We houden voortdurend ogen en oren open om te zien wat er speelt en springen daar op in.  

Dit programma is dan ook niet bedoeld als harnas om de komende vier jaar krampachtig te gaan 

uitvoeren. Het is vooral een samenvatting van ideeën die we opvingen van onze inwoners, de 

organisatoren van de evenementen, de bestuurders van clubs, de boeren in het buitengebied, de 

ondernemers die voor de banen zorgen, de 

thuiszorgmedewerkers, de mantelzorgers en ga zo 

maar door.  

We hebben onze ogen goed de kost gegeven en 

naar onze burgers geluisterd. We zijn gesterkt in 

onze overtuiging: het wordt tijd dat het in de 

politiek en binnen het gemeentehuis weer om de 

inwoners/ burgers gaat. Niet alleen met mooie 

woorden; wij doen dat ook, vanuit ons hart!  

We gaan de politiek weer terugbrengen naar waar 

het echt om gaat: zorgen dat het gewoon prettig wonen is in onze gemeente. Dus geen 

ideologische overpeinzingen of links-rechts discussies, maar aanpakken.  

Een derde rode draad die u zult herkennen is dat stroperigheid en bureaucratie aangepakt wordt. 

Vaak is het al voldoende om het gewone boerenverstand te gebruiken. Iedereen die wel eens te 

maken heeft gehad met vergunningaanvragen of klachtenprocedures kan tenenkrommende 

verhalen vertellen.  

We zijn met zijn allen verstrikt geraakt in een woud van regels, waar niemand nog het overzicht 

over heeft. We gaan dat aanpakken. Niet door evaluaties en nieuwe rapporten te schrijven, maar 

door goed te kijken naar gemeenten die het beter doen. We halen het beste uit de 

bouwprocedures van Dalfsen, we nemen het inkoopbeleid van Nijverdal over en gaan leren van het 

toeristisch beleid van Ommen.  Hetzelfde geldt voor de zorg en de organisatie van evenementen. 

Ook daar worden de mensen doodmoe van de bureaucratie en regeldrang. Dit kan echt anders! 



 

Verkiezingsprogramma LIJST 8: BurgerBelangen 2018-2022, definitief, maart 2018 

 

Pagina | 3 

LIJST 8 

Gewoon prettig wonen 

Zoals gezegd: de kerntaak van de lokale politiek is er voor te zorgen dat het prettig wonen is in 

onze gemeente. Dat wil zeggen:  

• Een veilige, mooie en schone gemeente;  

• Goede voorzieningen op het gebied van cultuur, sport, onderwijs, vrije tijd/recreatie;  

• Goed onderhouden groene wijken, qua inrichting afgestemd op de bewonersgroep; 

• Zorgvoorzieningen die aansluiten bij de vraag van de mensen die de zorg nodig hebben. 

Geen mantelzorgconsulenten met spreekuren in de even weken en op afspraak, maar 

iemand die de mantelzorgers persoonlijk kent en vraagt: ‘Hoe gaat het met u’; 

• Als inwoners overlast aangeven, dan nemen we dat serieus en kijken wat we kunnen doen 

om dat te verhelpen. Of het nu gaat om overlast door bomen, door overhangend groen, 

lawaaioverlast van de N348 of overlast door hangjongeren: we kijken er wél serieus naar 

en treffen als dat redelijkerwijs mogelijk is maatregelen. Een concreet voorbeeld daarbij 

is dat we actief meewerken met het plan om hoogspanningskabels onder de grond te 

leggen en we willen geen nieuwe zendmasten binnen 500meter van de bebouwde kom;  

• Werkgelegenheid: daar hoort een aantrekkelijk (winkel-)centrum bij, en een goede 

wegeninfrastructuur, ruimte voor bedrijven, inclusief een goede bereikbaarheid en 

ontsluiting van De Zegge; 

• We nemen onze verantwoordelijkheid als het gaat om duurzaamheid en zullen het 

voortdurend stimuleren. We sluiten aan bij de kracht van de inwoners en de lokale 

organisaties.  

Goede voorzieningen op gebied van sport, cultuur, onderwijs en vrije tijd/recreatie. 

Een van de grote krachten van onze gemeente is dat we een geweldig mooi palet aan allerlei 

voorzieningen hebben. We gaan ervoor zorgen dat deze op peil blijven en zich kunnen blijven 

ontwikkelen. We stimuleren en faciliteren dat door afspraken concreet te maken:  

• Het HOFtheater geven we de ruimte om te ondernemen en intern te professionaliseren. 

Het is een parel in onze regio en het brengt ons samen; 

• De steun aan Podium Heino en Amfitheater Het Lommerrijk worden voortgezet;  

• We zetten ons in voor behoud van het cultureel erfgoed, waaronder de Joodse synagoge;  

• We herstellen de subsidie voor Algemene Muzikale Vorming en stemmen het vervolg nader 

af met het Muziek Netwerk Salland;  

• Geen bezuinigingen op budget voor culturele evenementen; 

• Plan voor (beheer, onderhoud en waardering/promotie) kunst in de openbare ruimte, zoals 

op de binnenruimtes van rotondes; 

• We zetten ons in voor werk- en expositieruimte voor beeldend kunstenaars; 
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Timmerweken en houtdorpen moeten blijven! 

Het afgelopen jaar schrokken veel ouders in 

Raalte op omdat het er even leek dat de 

houtdorpen van Raalte-Noord en Paulus vanwege 

financiële perikelen zouden verdwijnen. 

Onaanvaardbaar, vonden we en  zijn er in 

gedoken. Met als gelukkig resultaat dat beide 

evenementen gewoon door konden gaan en een 

basis werd gelegd voor de komende jaren. Super. 

Met dank overigens aan de vele vrijwilligers.   

Timmerweken zijn voor kinderen bij uitstek de 

plek om ouderwets buiten te spelen, handige 

vaardigheden op te doen, nieuwe vriendjes te 

maken en te leren wat samenwerken is.  

Ook de komende tijd zullen wij pal achter de 

timmerweken en houtdorpen blijven staan. 

Snoeibeleid of sportbeleid 

Waar gebeurd: Citaat tijdens een bijeenkomst 

van Burgerbelangen over sport- en sportbeleid:  

“Ik googlede onlangs op de zoekwoorden: 

sportbeleid en  Raalte. Moet jij raden wat er 

toen gebeurde”. 

“Uhh, geen idee..” 

“Google vroeg:  ”Bedoelde u SNOEIbeleid? 

 

• We gaan in gesprek met de sportclubs en luisteren hoe we hen kunnen helpen om hun 

sportambities waar te maken. Waar gewenst herstellen we de regelingen voor 

sportstimulering en jeugdsport; 

• Steun aan tradities als paasvuur en vuurwerk; 

• Wij vinden het vreemd, zuur  en onterecht dat 

de sportclubs die dankzij de inzet van veel 

vrijwilligers de mooiste accommodaties 

bouwen, vervolgens geconfronteerd worden 

met hoge gemeentelijke lasten zoals de 

bouwleges en OZB. Dat moet anders. Wij willen 

dat deze middelen via een sportfonds terug 

gaan naar de clubs. Met uiteraard zeggenschap 

voor de clubs over de bestedingen; 

• We zorgen ervoor dat het voortbestaan van 

houtdorpen en timmerweken niet in gevaar 

komt. Ook niet als deze door de (verplichte) 

hoge afvoerkosten van hout in de problemen 

komen;  

• We willen dat er in iedere kern tenminste één 

basisschool blijft. We houden ons aan de 

afspraak: in 2018 nieuwbouw voor De 

Korenbloem. Het gaat er eindelijk van komen.   

Groene wijken, afgestemd op de bewoners. 

Raalte is een groene gemeente en dat willen we behouden en versterken. Daarnaast is het van 

belang dat de inrichting is afgestemd op de bewoners van de wijk. Bij nieuwbouwwijken ruimte 

voor speeltoestellen en vrij speelruimte. Zodra er overwegend senioren wonen vraagt dat 

aanpassingen als het gaat om straatmeubilair en onderhoud openbaar groen. We betrekken de 

inwoners bij de inrichting en planten- en bomenkeuze.  

Verkeerde keuzes uit het verleden gaan we herstellen. Daaronder valt ook dat we losse stukken 

openbaar groen (‘snippergroen’) willen overdragen aan inwoners, als zij dit willen en het de 

kwaliteit van de omgeving en onderhoud ten goede komt.   

De zorg 

Op het gebied van zorg willen wij belangrijke accenten verleggen. We kunnen daar heel veel 

woorden aan wijden, maar dat gaan we niet doen. We lopen de speerpunten even langs:  

Continuïteit 

Een grote klacht in de zorg is de voortdurende stroom aan veranderingen. Verandering van regels, 

van organisatie, van betaling, van indicatiecriteria. En telkens moeten de mensen zich schikken. 

Dat moet echt anders.  

BurgerBelangen zorgt voor meer continuïteit door:  

1) Meerjarige contracten voor zorgorganisaties die het goed doen; 

2) Langjarige indicaties bij stabiele hulpvragen;   

3) Instellingen verantwoordelijk te maken voor het tegengaan van de bureaucratie; niet de 

inwoners. 
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Mantelzorgers in beeld 

 

Dat partners, kinderen, ouders, en ook buren voor elkaar 

zorgen is van alle dag, zeker in Salland. In veel situaties 

’doet men dat gewoon’, met liefde, of vanuit 

noaberschap. Het is de kracht van Salland. Maar deze zorg 

kan snel een zware opgave en beproeving worden. Het is 

de taak van de gemeente om ervoor te zorgen dat deze 

mantelzorgers het kunnen volhouden. Dat zij niet onnodig 

belast worden met regeltjes en bureaucratie en dat 

instellingen de juiste zorg bieden. 

BurgerBelangen zorgt voor:  

1) Per postcodegebied één contactpersoon als 

aanspreekpunt voor mantelzorgers.  

2) Het mantelzorgcompliment gaat weer naar de 

mantelzorgers. 

3) Minder bureaucratie voor mantelzorgers. 

Kwaliteit en continuïteit in de jeugdzorg 

Sinds 2015 ligt de regie voor de jeugdzorg bij de 

gemeente. Dat schept een speciale 

verantwoordelijkheid én kans om de jeugdzorg écht 

goed neer te zetten.  Kinderen verdienen kansen, een 

veilig (t)huis en ze moeten kunnen spelen, sporten, 

leren, lol maken, vrienden maken en ga zo maar door. 

De jeugdzorg moet daarin voorzien en wij zien toe dat 

dit ook gebeurt. We werken nauw samen met scholen, 

verenigingen, wijkagenten, huisartsen, stichting 

Leergeld en de (jeugd-)zorgaanbieders. Kwaliteit is 

leidend. Net als continuïteit en keuzevrijheid.  

Huishoudelijke hulp 

De laatste jaren is het mes gezet in de duur van 

huishoudelijke hulp. De insteek was: niet meer 

dan noodzakelijk. Op zich niets mis mee, ware 

het niet dat veel mensen in de problemen 

kwamen omdat ze zelf te bescheiden waren. ‘Ik 

red me nog wel’ werd vaak gezegd om dat de 

opvolgende maanden te moeten bezuren. 

Indicatiestellers moeten daar doorheen prikken 

en weten dat je met ‘even een onsje meer’ 

enorm bijdragen kunt aan goede kwaliteit. 

Zeker bij crisissituaties. Daardoor herstellen 

mensen sneller. En voorkom je overbelasting 

van partner of kinderen. Wij gaan voor dat 

extra. Voor dat ‘onsje meer’. 

Gemeentegids terug voor de zorg 

Veel inwoners weten niet goed welke regelingen 

en mogelijkheden er zijn. Voor een deel komt dat door de versnippering, maar ook door de vele 

wijzigingen.  BurgerBelangen wil dat er, naast de digitale informatievoorziening jaarlijks een 

papieren gemeentegids voor de zorg wordt gemaakt, met daarin een overzicht van alle actuele 

zorgmogelijkheden. Op papier, in handig formaat en huis-aan-huis verspreid. 

Korte lijnen, bekende namen   

Binnen onze gemeente prijzen we ons gelukkig met de aanwezigheid van veel lokale organisaties, 

met medewerkers en vrijwilligers uit onze eigen 

omgeving. Zij kennen onze Sallandse cultuur en -

mentaliteit. Sterker nog: zij kennen de mensen 

vaak persoonlijk en dat is een enorme kracht. 

Wij kiezen voor samenwerking met en 

versterking van deze lokale organisaties, ook in 

de zorg.  

25 inwoners uit de schulden 

Ook binnen onze gemeente kampen veel mensen 

met schulden. Als dat werd veroorzaakt door 

verwijtbaar gedrag, dan moet men daar zelf de 

gevolgen van dragen. Maar als de schulden het 

gevolg is van domme pech, dan is het een ander verhaal. Vaak zijn ook zij een prooi voor 

incassobureaus en deurwaarders die hoge kosten rekenen en mensen in een negatieve spiraal 

terechtkomen. Wij willen dat doorbreken en een pilot starten waarbij de schulden van 25 

inwoners worden omgezet in een lening. Het gaat om inwoners die minimaal 5 jaar in onze 

gemeente wonen, aantoonbaar gemotiveerd zijn om uit de schulden te komen, met speciale 

aandacht voor jongeren. 

En verder maken we ons sterk voor: 

- Een betere bereikbaarheid van het centrum voor ouderen/mindervaliden (o.a. aanleg 

zebrapaden);   

- Toiletvoorzieningen voor mindervaliden in het centrum; 
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Lokaal duurzaamheidbeleid 

Wereldwijd staan we voor de uitdaging om de klimaatrisico’s 

onder controle te krijgen en opwarming en uitputting van de 

aarde te stoppen. Wij steunen de Europese akkoorden (o.a. 14% 

herwinbare energie in 2020) en nationale opgaven, zoals 49% 

broeikaseffectreductie in 2030.  

We vinden het een goede zaak dat het kabinet tot 2030 hier 300 

miljoen euro per jaar voor uittrekt. Uiteraard begrijpen we dat 

er critici zijn die vinden dat het nóg sneller en nog meer moet, 

maar het halen van déze doelen is al een flinke kluif. 

Ook Raalte zal haar verantwoordelijkheid moeten nemen. De 

kansen daarvoor liggen vooral op het terrein van: 

• Energieopwekking (stimuleren van zonne-energie, 

aardwarmte en verruimen van mogelijkheden voor 

windenergie) en  energiebesparing (isolatie, LED 

verlichting, eisen t.a.v. woningbouw). We willen geen 

landschapsontsierende windturbines, hoger dan  25 

meter; 

• Agrarische sector (asbestsanering combineren met 

zonnepanelen, biodiversiteit, agrofood, innovaties) 

• Bedrijven/industrie: stimuleren en faciliteren van 

verduurzaming panden; technologische innovaties en 

kennisdelen/uitdragen (vooral ook gebruik maken van de 

vele kennis die er bij onze lokale bedrijven al aanwezig 

is). 

- Goede voorzieningen voor dagopvang en ontmoeting, met keuzemogelijkheden voor cliënten; 

- Een eigen –algemeen toegankelijke- ontmoetingsplek voor cliënten met een ggz-achtergrond; 

- goede, kansrijke  dagactiviteiten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Als dat niet 

voldoende lukt binnen het bedrijfsleven, dan benutten we de mogelijkheden binnen MFA’s, 

Dorpshuus, sportclubs, sporthallen en kringloopwinkels. 

Duurzaamheid met gezond verstand 

Duurzaamheid is helaas verworden tot een 

containerbegrip, waarbij het haast taboe is 

om kritisch te zijn op voorgestelde 

maatregelen. Voor BurgerBelangen is het 

volstrekt duidelijk dat we zuinig moeten zijn 

op moeder aarde. Maar het werkt niet om 

inwoners allerlei beperkingen op te leggen 

of met een vermanend vingertje te wijzen.  

Wij kiezen voor de weg van verleiden, 

stimuleren en ruimte geven.  

We kiezen wél voor: 

• Duurzaamheidleningen voor sport- en 

andere maatschappelijke 

organisaties (combi duurzaamheid en 

reductie energielasten); 

• Bij het vaststellen van de 

ophaalfrequentie van restafval 

aansluiten bij de vraag van de 

inwoners; 

• Toewerken naar het gratis afleveren 

van biologisch afval (waaronder 

snoeihout); 

• Steun aan het zonne-energiepark in Heeten om hun kennis over te dragen op 

duurzaamheidstichtingen in de andere kernen als zij ook een dergelijk project willen 

opzetten. We kijken daarbij wel kritisch naar de locatie. We willen niet dat agrarische 

grond wordt vol gelegd met zonnepanelen; eerst nog eens goed kijken wat er op de daken 

mogelijk is; 

• De steun aan lokale duurzaamheidinitiatieven (w.o. Duurzaam Mariënheem, Heeten, Heino 

en zetten we voort; 

• Bij de uitgifte van bouwkavels stimuleren we dat in nieuwe woningen geen gasmeters meer 

worden geplaatst en werken we toe naar een totale stop op gasmeters in huizen binnen 

enkele jaren; 

• Stimuleren van hergebruik (kringloopwinkels, inzamelen oud papier, oud ijzer), zeker als 

daarmee ook andere doelen worden bereikt, zoals versterken positie van sportclubs, 

scholen en de kringloopwinkel van Timulazu.  
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En dan die N35…  

Wat is er de afgelopen jaren veel te doen geweest over de 

N35. En wat heeft het opgeleverd? In ieder geval veel 

gedoe en teleurgestelde inwoners, die dáchten eindelijk 

eens mee te kunnen praten, om vervolgens te merken dat 

besluiten min of meer al vast lagen. Daarnaast ontging bij 

de meeste inwoners de logica van gemaakte keuzes.  

* PB Mariënheem verdient een groot compliment (en de 

credits) voor de uiteindelijk goede besluiten voor de N35 

bij Mariënheem. Wij zullen er op toezien dat PB 

Mariënheem nauw bij het proces betrokken blijft.  

* Omwonenden van de Ganzepanbrug stonden in de kou als 

het gaat om de veiligheid van de kruising Hagenweg. Wij 

blijven alert op kansen om dit kruispunt alsnog aan te 

pakken en/of de Ganzepanbrug te verdiepen. We 

reserveren geld om bij te (kunnen) dragen in de kosten. 

* De plannen voor Kruispunt Bos kunnen, voor wat betreft 

het autoverkeer doorgaan, maar wel op maximaal een 

meter boven maaiveld. 

* Wij willen de optie om de N35 op termijn te verdiepen 

open houden, om daarmee de barrière te verminderen;   

* Wij kiezen voor een groene en veilige verbindingszone 

tussen Raalte-Noord en het centrum, op basis van een 

fietsbrug over de N35. De rapporten bewijzen: het kan 

wel! 

* een veilige fietsverbinding tussen Heino en Raalte is een 

harde randvoorwaarde bij de plannen voor Kruispunt Bos.  

 

Tot slot: Het hapsnap werk rond de N35 moet stoppen, 

door een integraal overzicht te maken met alle 

knelpunten en oplossingsrichtingen. Met een gedegen plan 

kunnen we snel inspelen op ontwikkelingen en kansen die 

er komen, uitgaand van de belangen van onze inwoners.  

 

Groenbeleid  

De beleidsnota Groen, samen doen’ was een mooie stap voorwaarts. Op drie punten willen wij de komende jaren 

echter een extra stap zetten. 

1) Wij willen dat de inwoners en hun woongenot meer centraal komen te staan. Wij vinden dat soepeler moet 

worden omgegaan met klachten/wensen van inwoners; 

2) Bij snoeibeleid rekening houden met de aanwezigheid van zonnepanelen; als we de mensen een plezier kunnen 

doen door een paar extra takken weg te halen, dan moet dat kunnen. Zeker als je daarmee ook nog eens de 

opbrengst van zonnepanelen kunt verhogen. Uiteraard mag daarbij de beeldkwaliteit en gezondheid van de boom 

niet in gevaar komen.   

3) veiligheid centraal. We weten dat op diverse plaatsen bomen zorgen voor als onveilig ervaren situaties. Wij 

vinden dat we daar soepel in moeten zijn en niet alleen moeten oordelen op basis harde cijfers. Het is een kleine 

moeite om bij uitritten inwoners een beter uitzicht te geven door een te verwijderen. (Hooilandweg, Raamsweg, 

Nieuwe Wetering etc.). 

Veiligheid en bereikbaarheid 

Bereikbaarheid centrum Raalte 

We steunen de plannen om de bereikbaarheid van 

het centrum van Raalte te versterken en te 

verfraaien. We verbeteren de doorstroming naar 

en verdeling van parkeerdruk door de 

Daggertsbrug weer vanuit één richting (vanaf de 

Almelosestraat) open te stellen voor alleen 

personenauto’s. Dit vermindert tevens de 

verkeersdruk op de Kanaaldijk Oostzijde en 

Mettingenlaan/Botermakerstraat.   

Onveilige verkeerspunten aanpakken 

In 2017 is er een inventarisatie geweest naar 

knelpunten op het gebied van verkeer en 

veiligheid. Daarnaast liggen er nog diverse 

aandachtspunten die genoemd zijn tijdens de 

ronde De Raad op Pad. Kortom: we weten wat 

gedaan moet worden. Nu gaat het om doen. 

Daarom: geen nieuwe projecten starten. Eerst 

afmaken wat nu op tafel ligt. Bij de uitvoering 

letten we extra op of er wel voldoende is gekeken 

naar de belangen van de inwoners. Niet de 

theoretische normen van verkeersdeskundigen zijn 

beslissend, maar de vraag wat het effect is op de 

ervaren veiligheid en woonplezier.  

In Heino gaan we de bereikbaarheid en veiligheid 

van het centrum verbeteren. Niet alleen door 

zebrapaden bij de NH-kerk aan te leggen. We 

pakken ook de kruispunten Canadastraat/Paalweg 

en Haarstraat/Marktstraat aan. 

Raalte stevent af op een historische blunder. Stop de tunnelvisie! 

We weten het: woorden als ‘historisch’ en ‘blunder’ hebben een grote lading. Maar we kunnen het 

oprecht niet anders zien. We hebben het dan over de beoogde/geplande verbinding tussen Raalte-

Noord en het centrum van Raalte door middel van twee fietstunnels, waarvan er één onder de N35 
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doorgaat. Het was niet het advies van verkeersdeskundigen: het was de wens van enkele 

raadsleden. Partijpolitieke dynamiek zorgde voor een raadsmeerderheid. Oproepen om meerdere 

opties uit te werken sneuvelden in de ingezette tunnelvisie. Als BurgerBelangen hebben we een 

alternatieve optie aangeboden, met twee verrassende gevolgen: a) bij enkele partijen was er 

geen seconde bereidheid om constructief naar deze optie te kijken en b) gaandeweg het proces 

werd duidelijk dat het overgrote deel van de inwoners van Raalte niet op de hoogte is van de 

plannen van het college, het oorspronkelijke advies én de grote gevolgen voor hun woonomgeving. 

Op het moment van de gemeenteraadsverkiezingen is het één-minuut-voor-twaalf. Wij zijn ervan 

overtuigd: voortzetting van de huidige coalitie betekent voortzetting van de tunnelvisie en blijft 

Raalte-dorp tot in lengte van jaren een verdeeld dorp, met de N35 als storende barrière. Beide 

dorpshelften worden dan verbonden door grijze, sociaalonveilige tunnels. De optie om de N35 ooit 

te verdiepen is dan definitief van de baan.  

Als BurgerBelangen vinden we dat we het tij moeten keren! Wij kiezen voor een fietsbrugvariant 

over de N35 als basis en eerste stap richting een groene verbindingszone. Wij schatten in dat dit 

financieel gezien kan binnen de reeds beschikbare middelen, maar zelfs als het extra geld kost… 

dan vinden we dat we voor de beste optie moeten kiezen. (Zie ook het kader over de N35) 

Brandweer, politie en BOA’s  

In alle schaalvergrotingstrends van deze tijd waken we als BurgerBelangen sterk voor de positie 

van onze vrijwillige brandweer, onze politiemedewerkers/wijkagenten.  Zij zijn door sterke 

verbondenheid met onze inwoners en kennis van alles wat er speelt in de dorpen en wijken van 

onschatbare waarde. Bij alle (huidige en nieuwe) landelijke ontwikkelingen gaan wij vóór én 

achter onze mensen staan.  

Waar nodig zetten we extra Buitengewone Opsporingsambtenaren (BOA’s) in om onze 

politiemensen te ondersteunen. Deze kunnen wat ons betreft ook ingezet worden bij 

handhavingstaken op het gebied van verkeersveiligheid/hardrijders op de sluiproutes. 

Werkgelegenheid en economie 

Bij prettig wonen hoort het zorgen voor voldoende werkgelegenheid, waarbij we weten dat het 

vooral ondernemers zijn die voor de echte banen zorgen. Na jaren van passiviteit lijkt dat het 

besef (onder grote druk vanuit de ondernemers) de laatste tijd eindelijk ook doorgedrongen 

binnen het gemeentehuis.  

Na veel weerstand is het betaald parkeren afgeschaft, er is een ondernemersfonds ingesteld, het 

inkoopbeleid biedt –na veel druk- meer kansen voor lokale ondernemers, er is een 

accountmanager bedrijven aangesteld en is het voorwerk gedaan om de dienstverlening aan 

ondernemers op een hoger plan te brengen. Maar oh, wat kostte het moeite om de boel in 

beweging te krijgen. Qua mentaliteit moet dat de komende jaren echt anders. We gaan zorgen 

dat de recente beweging voortgezet wordt en omgezet wordt  in een versnelling.  

Een ondernemersgezinde houding is een absolute voorwaarde voor een gezonde toekomst van onze 

gemeente en vormt de basis voor de volgende actiepunten:  

1. We geven een boost aan de ontwikkeling van De Zegge, door in te zetten op actieve acquisitie 

op het aantrekken van bedrijven en de verkoop van bedrijventerrein. Als flexibele 

grondprijzen daarbij helpen gaan we dat doen. 

2. Samen met de winkeliers investeren we in het centrum van zowel Raalte als Heino. Een 

aantrekkelijk centrum betekent immers minder leegstand, meer omzet en meer banen.  
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Stimuleringsregeling asbestverwijdering 

Asbest is een groot en lastig probleem, waarbij 

eigenaren van daken waar asbest op ligt ook nog 

eens te maken krijgen met de verplichting dat in 

2024 alle asbest weg moet zijn. Kortom: tijdsdruk 

en vaak hoge kosten. We vinden het onze 

maatschappelijke verantwoordelijkheid deze 

inwoners een handje te helpen, met een pakket aan 

maatregelen om het verwijderen te bevorderen. Wij 

stellen daar tot 2024 jaarlijks 100.000 euro voor 

beschikbaar.   

3. We versterken de bereikbaarheid van Raalte-centrum door openstelling Daggertsbrug (één 

richting). Hiermee realiseren we tevens een evenwichtige benutting van de  parkeercapaciteit 

op Domineeskamp.   

4. We gaan de Grote Markt eindelijk opnieuw inrichten. Daar is lang genoeg over gepraat.  

5. Bij gemeentelijke klussen meer kansen voor lokale ondernemers en ZZP-ers. De beleidsmatige 

basis is gelegd: nu gaat het om doen! 

6. We versterken de werkgelegenheid in de 

buurtdorpen, en stemmen de activiteiten af 

met de lokale ondernemersvereniging. Een 

goed ondernemersklimaat is cruciaal voor 

elk dorp. Ondernemers zorgen niet alleen 

voor banen, maar ook voor een gezond 

verenigingsleven en voorzieningenniveau. De 

vestiging/ontwikkeling van bedrijven in de 

buurtdorpen mag niet gefrustreerd worden 

door stagnerende ontwikkeling van De 

Zegge. 

7. Wij willen dat Raalte stabiel in de top-drie van MKB-vriendelijke gemeenten komt te staan. 

De MKB-sector is immers cruciaal voor een gezonde gemeente: zij zorgen voor de banen, een 

goed sponsorklimaat en maken dat Raalte een gewilde vestigingsplaats is en blijft voor 

nieuwe bedrijven én voor inwoners.  

8. De adviezen van de Werkgroep Innovatie Salland gebruiken we als vertrekpunt voor 

economisch beleid: plannen op hoofdlijnen, ruimte om te ondernemen, zet in op innovatie en 

‘laat je zien’. 

9. Voor een sterke economische ontwikkeling maken we gebruik van omliggende regio’s. Zo is de 

regio Zwolle een sterke economische partner, maar biedt ook de samenwerking met Deventer 

en Ommen/Hellendoorn/Dalfsen goede kansen op het gebied van recreatie en toerisme.  

10. Samen met de ondernemers en het onderwijsveld kijken we naar de kansen die de Cleantech 

Regio (de stedendriehoekgemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Lochem, Voorst en 

Zutphen) biedt op het gebied van energieneutrale en duurzame economie en samenleving. 

11. Als het om werkgelegenheid gaat is de recreatie- en toerismesector zeer kansrijk.  Ons 

groene, landschappelijke buitengebied, uitstekende campings, hotels, de Bed&Breakfast- 

locaties, de vriendelijk mentaliteit van de inwoner en uiteraard de vele, vele activiteiten 

maken Salland tot aantrekkelijk gebied voor toeristen. Dat moet verzilverd worden. We 

continueren de samenwerking met omliggende gemeenten om Salland (met onze gemeente 

als trots middelpunt) op de kaart te zetten. De toeristenbelasting moet primair worden 

aangewend om deze sector verder te ontwikkelen.  

We vinden dat de voormalige MOK-werfjes een nieuwe recreatieve bestemming moet kunnen 

krijgen, mét behoud van het historische karakter. 
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Paasvuren? Een mooie traditie! 

We schreven al dat we trots zijn op onze gemeente, 

de inwoners en ons buitengebied. Uiteraard horen 

daar onze tradities ook bij. We vinden dat we onze 

tradities moeten koesteren, met de paasvuren als 

fraai voorbeeld. Al meer dan 100 jaar vinden deze 

plaats en wat ons betreft blijft de politiek van deze 

traditie af. Het is aan de politiek om te waken voor 

de veiligheid. Voor de rest: loat goan. 

 

Concreet: we koesteren de traditie van paasvuren. 

Qua regels beperken we ons tot het borgen van de 

veiligheid. We ondersteunen organisaties die de 

paasvuren organiseren door het beschikbaar stellen 

van bijvoorbeeld dranghekken en door het 

schrappen van de leges.     

‘Nijverdalseweg 13’ 

T.a.v. de grote stal aan de Nijverdalseweg 13 bij Mariënheem is onze lijn duidelijk: in het verleden is hier een 

fout gemaakt door in het bestemmingsplan buitengebied het mogelijk te maken dat er een stal van deze omvang 

zó dicht bij het dorp en een school kon komen.  Wij vinden dat de gemeente hier haar verantwoordelijkheid in 

moet nemen. Dat wil zeggen: zo lang de feiten zijn zoals ze zijn, moet er zeer streng  worden toegezien op de 

naleving van alle wettelijke eisen. We dulden geen gesjoemel. 

We gaan de ontwikkelingen ter plaatse zeer goed volgen en zijn zodra de kans zich in alle redelijkheid voordoet 

ook bereid dit bedrijf op te kopen.  

Het is de bestuurlijke consequentie van verkeerde keuzes in het verleden. 

Buitengebied  

Glasvezel/snelinternet 

Met gepaste trots kijken we als BurgerBelangen naar de aanleg van glasvezel in het buitengebied. 

We hebben daar een aantal jaren geleden het initiatief in genomen, met als resultaat dat we –als 

Salland- koploper zijn in Nederland. Met ook nog eens als extra bonus dat ook alle 

bedrijventerreinen worden aangesloten op snelinternet. Op dat vlak is echter nog een klus te 

doen: we vinden dat de gemeente, nu de marktpartijen dit laten liggen, moet proberen de laatste 

2% van de woningen óók aan te sluiten. We gaan ons daar voor inzetten.  

Respect voor de boeren 

De agrarische sector maakt hectische tijden door. 

Qua prestaties behoren onze boeren tot de 

absolute wereldtop, maar qua waardering zitten 

ze vaak in het verdomhoekje. Voortdurend blijkt 

dat er in Nederland een onderstroom gaande is, 

die kennelijk slechts tot doel heeft de agrarische 

sector in een kwaad daglicht te stellen. Het 

gebruik van onjuiste (of uit zijn verband gerukte) 

berichten wordt daarbij niet geschuwd.  

BurgerBelangen distantieert zich daarvan en staat 

pal achter onze boeren, zowel achter de 

traditionele boeren, als de boeren die de 

overstap naar de biologische sector hebben 

gemaakt. Beide groepen vullen elkaar perfect aan 

en kunnen veel van elkaar leren. Wij willen dat 

beide takken van de agrarische sector 

ontwikkelruimte krijgen, zolang deze ruimte ten 

goede komt aan dierwelzijn, arbeidsomstandigheden en landschappelijke inpassing.  

Ruimte voor ontwikkeling buitengebied 

De ontwikkelingen in de agrarische sector gaan zo snel dat deze grote effecten zullen hebben op 

ons buitengebied en de mensen die daar wonen. Als we niets doen, of door strakke regels alles op 

slot gooien, levert dat een groot risico voor leegstand en verpaupering.  Daar staat tegenover dat 

deze ontwikkelingen ook mooie kansen kan opleveren. We gaan de mogelijkheden om oude 

schuren af te breken, om asbestdaken te vervangen door daken met zonnepanelen, door startende 

bedrijven een plek te geven, of voor nieuwe vormen van mantelzorg, kangoeroewoningen et 

cetera verruimen.  
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De ontwikkelruimte wordt beperkt door het stellen van eisen op het gebied van onder andere 

dierwelzijn, klimaatbeheersing en gezondheidsrisico voor de omgeving. We gaan daarvoor met de 

stofkam door de regels in het buitengebied en met de sector gaan we afspraken maken om 

excessen te voorkomen. We willen geen extra gemeentelijke top bovenop op landelijke en 

Europese regelgeving. 

Geen verdere beperkingen voor het verwerken van snoeihout. En voor ons geldt: minder service in 

het buitengebied? Dan ook minder kosten/leges. 

Senioren en ouderen 

• Binnen onze gemeente wonen relatief veel ouderen en dat zal verder toenemen. Dat is 

overigens geen probleem, het brengt zelfs belangrijke voordelen met zich meer. Veel 

ouderen zijn met de vele taken die ze doen vaak de smeerolie van het verenigingsleven.  

Wij weten dat te waarderen;    

• Gevarieerde woonmogelijkheden voor ouderen, zowel als voorzieningen voor ouderen als 

ten hoeve van de doorstroming; 

• Op het gebied van digitaliseren van dienstverlening zorgen we er voor dat de ouderen ook 

bereikt worden, bijvoorbeeld met aanvullend persoonlijk contact. Ook de uitgifte van een 

papieren gemeentegids met informatie voor senioren is daarvoor een geschikte optie;   

• We willen dat iedereen met een indicatie voor dagopvang/dagbesteding 

keuzemogelijkheden heeft en we willen dat in alle dorpen opvangvoorzieningen voor 

ouderen zijn; 

• In de dorpscentra moeten toiletvoorzieningen voor mindervaliden komen. Dit willen we 

oppakken samen met ondernemers en maatschappelijke organisaties.  

Meedoen is beter dan een uitkering 

Wij zien mensen met een uitkering in alle gevallen nooit als tweederangsburger, maar als mede-

inwoners met kwaliteiten en mogelijkheden. Wie in een uitkeringssituatie belandt, moet op een 

passende manier hulp krijgen bij het vinden van een baan.  

Wij zien drie groepen inwoners met een uitkering. 

1. Mensen die, vaak door domme pech werkloos worden en uit zichzelf supergemotiveerd zijn 

om zo snel mogelijk weer aan de bak te komen. Zij kunnen rekenen op alle steun, inclusief 

het tijdelijk vrijstellen van allerlei meldingsplichten, formulieren invullen et cetera. Voor 

hen betekent hulp: ruimte geven!; 

2. De groep inwoners van wie, ten gevolge van persoonlijke beperkingen, niet of nauwelijks 

verwacht mag worden in het eigen onderhoud te voorzien. Voor hen betekent hulp: hen 

verlossen van allerlei onnodige regels en bureaucratie, zoals jaarlijkse 

herzieningen/herkeuringen. En als dat geregeld is: zorgen voor passende andere 

activiteiten; 

3. Door de beschreven benadering van groepen 1 en 2  ontstaat er maximale ruimte om de 

volle aandacht te geven aan de circa 130-150 inwoners van onze gemeente die kennelijk 

een steuntje in de rug (of desnoods flinke duw) nodig hebben om richting een baan, 

opleiding of andere zinvolle invulling van de tijd te komen. We accepteren niet dat 



 

Verkiezingsprogramma LIJST 8: BurgerBelangen 2018-2022, definitief, maart 2018 

 

Pagina | 12 

LIJST 8 

Inhaalslag voor woningbouw in Heino: niet 100 maar 200 à 300 woningen! 

Voor de toekomst van alle kernen is het cruciaal dat zowel jongeren als ouderen er kunnen blijven wonen. Dat 

betekent dat er zowel betaalbare huurwoningen moeten zijn,  woningen voor starters, maar ook opties voor 

senioren. Dat is echter gemakkelijker gezegd dan gedaan.  Omdat het oude beleid was gebaseerd op de visie 

dat Raalte een krimpgemeente zou zijn. Daarop heeft de provincie slechts een beperkt woningbouwprogramma 

opgelegd, waardoor Raalte noodgedwongen woningbouwlocaties moest schrappen. Het is de tol van verkeerde 

keuzes, waarbij vooral Heino nu de dupe is.  

 

Locaties als Kiezebos IV en Blankenfoort II verdwenen in de ijskast of raakten zelfs helemaal uit beeld.  

We zijn blij met de inzet van Plaatselijk Belang Heino en de ‘kopgroep’ die bereid zijn de optionele 

woningbouwlocaties geactualiseerd in beeld te brengen. Dit voorwerk kan de basis zijn voor het 

woningbouwprogramma van de komende jaren.  

Echter: als het gaat om het aantal woningen, dan mag niet de visie van de provincie leidend zijn (of het aantal 

van 100 dat de gemeente momenteel hanteert) maar de vraag wat voor Heino nodig is. Eerder onderzoek gaf 

aan dat hiervoor tussen 200 à 300 woningen nodig zijn! Dat geldt zowel qua locatie, aantal als qua categorie 

(jongeren, senioren en doorstromers). Bij het vaststellen van het aantal woningen moet rekening worden 

gehouden met een toename van mensen die zich vanuit Zwolle op de vrije woningmarkt begeven. 

Qua locatie vinden we het belangrijk dat het groene karakter van het dorp behouden blijft. Inbreiding is prima 

als daarmee een probleem wordt opgelost.  

En laten we helder zijn: we vinden dat de locatie Gouden Emmer groen moet blijven, met nadere invulling in 

samenspraak met de omwonenden. 

capabele mensen met een uitkering er de kantjes er van af lopen; of geschikt werk 

weigeren omdat ze een uitkering goed genoeg vinden.  

Deze grondhouding heeft niet alleen te maken met de vraag hoe we met onze kwetsbare mensen 

omgaan, maar ook met de overtuiging dat we vinden dat onze inwoners er het recht op hebben te 

weten dat hun belastinggeld goed wordt gebruikt. Dus voor steun voor wie dat nodig heeft, maar 

streng tegen misbruik. 

 
Tegen de stroperigheid en bureaucratie 
Zoals gezegd: één van de grootste ergernissen op allerlei terreinen is de alom aanwezige 

stroperigheid en bureaucratie. We gaan daar echt slagen in maken: 

• Regelgeving rond bouwvergunningen: alleen regels gericht het voorkomen van excessen;  

• Procedures moeten korter en goedkoper; we kijken naar gemeenten die het beter doen en 

kijken de kunst af. Beter goed gejat, dan slecht bedacht;  

• Evenementen: Vergunningverlening moet eenvoudiger. We maken ruimte voor reclame-

uitingen in de openbare ruimte; 

• Vrijwilligerswerk aantrekkelijk maken door schrappen van demotiverende regels; 

• Verlaging (administratieve) lasten voor ondernemers; 

• Gemeentebrede opschoning van overbodige, tegenstrijdige, niet nuttige en niet 

handhaafbare regels. 

Financiën  
Als het gaat om de financiën heeft de gemeente bizarre tijden doorgemaakt. Gold Raalte in 2010 

nog als gemeente met zowel ruime reserves als lage lasten (na Dalfsen de laagste van Overijssel), 
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op dit moment zijn de reserves minimaal en in diezelfde jaren is de OZB met méér dan 50% 

gestegen.  Dat moet echt anders.  

We moeten ervoor zorgen dat de gemeente weer meer financiële armslag krijgt, zodat we snel 

kunnen schakelen om bijvoorbeeld woningbouw te realiseren, voor bedrijfsverplaatsingen of voor 

(co-)financieringen voor de N35, Ganzepanbrug, groene verbindingszone, investeringen in de 

dorpscentra en ga zo maar door.  

We doen dat niet door de OZB verder te verhogen (genoeg is genoeg!), maar door gedegen 

financieel beleid, meevallers te parkeren, de inzet van externe bureaus te beperken en de 

overhead binnen de gemeentelijke organisatie te verkleinen. 

We zullen sowieso terughoudend zijn met nieuwe projecten. Uiteraard gooien we onze gemeente 

niet op slot. Stilstand is immers achteruitgang. Maar we gaan éérst aan de slag met wat al een 

tijdje op de plank ligt. Denk bijvoorbeeld aan het aanpakken van alle verkeersonveilige 

knelpunten en alle achterstallig onderhoud van openbaar groen: het is allemaal bekend. Ze 

moeten alleen nog aangepakt worden. 

Slotwoord  

Met bovenstaand programma geven wij aan waar BurgerBelangen voor staat. Vanuit onze diepste 

vezels vinden we dat er weer naar de inwoners geluisterd moet worden. Raadsleden moeten niet 

geketend zitten in het gemeentehuis. Zij moeten hun inwoners vertegenwoordigen. Zij moeten er 

samen voor zorgen dat het gewoon prettig wonen is in onze gemeente. En daarbij: willen de 

inwoners het vertrouwen terugkrijgen, dan is het zaak dat de ambtelijke bureaucratie en 

stroperigheid wordt teruggedrongen.  

Het zijn de drie kernthema’s van BurgerBelangen.  

Bent u het met ons eens? Stem op 21 maart dan LIJST 8: BurgerBelangen. Wij doen alvast één 

harde belofte: ook na 21 maart zijn wij er voor u!  
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