Dit is wat we willen voor de gemeente Raalte:
De gemeente is van ons allemaal
• Ideeën vanuit de inwoners
ondersteunen.
• Inwoners betrekken bij belangrijke
beslissingen van de gemeente.
Cultuur
• Historische verhalen over onze
monumenten beter uitleggen aan
de inwoners.
• Opkomen voor de vrijwilligers en
hun bestuur.
Biodiversiteit
• Ideeën ondersteunen met geld,
voor een mooie natuur.
• Aanleg van bloem- en kruidenrijke
randen op akkers en weilanden.
• Het plaatsen van nestkasten voor
vogelsoorten die het moeilijk
hebben.

Sport
• Samen met de verenigingen
vrijwilligerswerk aantrekkelijk
maken en houden.
• Sport is voor iedereen
betaalbaar, ook voor mensen
met weinig geld.

Vergrijzing
• Voldoende aandacht voor het
ouder worden, ook op andere
terreinen.
• Geschikte woningen bouwen voor
oudere inwoners, dichtbij het
centrum.

Openbare Ruimte
• Inwoners ondersteunen bij het
zelf verzorgen van het openbaar
groen in hun omgeving.
• Aandacht hebben voor natuur
en het buitengebied.

Discriminatie
• Een samenleving waarin iedereen
kan meedoen.
• Discriminatie aanpakken.

Aanpassen aan klimaatverandering
• Minder stenen in tuinen en
bedrijventerreinen.
• Meedenken om stormen,
bosbranden, wateroverlast en
droogte te beperken.

Wonen
• Bouwen van energie neutrale,
levensloopbestendige woningen
voor zowel jonge als oude mensen.
• Hoogbouw tot driehoog moet
mogelijk zijn binnen de kernen
Raalte, Heino en Heeten.

Sociaal/Economische (on)gelijkheid
• Zorgen voor iedereen in de
gemeente, ook mensen die
meer ondersteuning of
begeleiding nodig hebben.
• Elke inwoner kan meedoen en
iedereen heeft een baan of een
zinvolle dagbesteding.

Buitengebied en Landbouw
• Familiebedrijven kunnen ook in de
toekomst blijven bestaan.
• De sector toekomstbestendiger
maken door deze te ondersteunen
in onder andere
duurzaamheid, diervriendelijkheid
en gewasbescherming.
• Ondernemers die stoppen
mogelijkheden bieden en
meedenken over herbestemming
van bedrijven en kavels.

Infrastructuur en Mobiliteit
• Onderzoeken naar de
mogelijkheid tot de aanleg van
een oostelijke randweg, aan de
zuidkant van Raalte.
• Prettig maken om te fietsen
door de aanleg van
snelfietsroutes.
• Toegangswegen naar de dorpen
mooier en leuker maken.

Een levendig centrum en
aantrekkelijke dorpen
• Leegstand voorkomen en gezellige
en leuke winkels.
• Geen schreeuwerige reclames aan
de winkelpanden.
• In alle kernen zoveel mogelijk
scholen, winkels en
voorzieningen.
Beleving centraal
• Elke dorp is anders, dat mag ook
en dit ondersteunen wij.
• We zorgen voor goede paden om
te wandelen en te fietsen.
• Toerisme is belangrijk en dit
ondersteunen wij.
• Evenementen helpen en op zoek
gaan naar verdere uitbreiding
daarvan.
Energie
• Raalte is in 2050 energieneutraal.
• Energie- en
klimaatontwikkelingen koppelen
aan andere politieke thema’s
zodat iedereen begrijpt waar het
om gaat.
• Energiebesparing van woningen
moet er ook zijn voor inwoners
met minder geld.

Onze samenlevingsvisie is te lezen op www.gbraalte.nl

