GemeenteBelangen Raalte

Geschiedenis GemeenteBelangen
Vanaf 1990:

1990-1994

Ter voorbereiding op de verkiezingen van 1990 besloot GemeenteBelangen het logo te moderniseren
en een aantal acties uit te zetten voor de komende raadsperiode. Hun eigen werkgroep
Open(baar)heid kwam in januari met de nota "Openbaarheid, een open deur", met daarin
voorstellen die je nu de normaalste zaak van de wereld vindt: rechtvaardige verdeling van
raadsfracties in de commissies; invoering verantwoordingsplicht raadsleden; ontvangstbevestigingen
naar burgers; openbaar maken bouwvergunningen. Voor de raad: spreekrecht burgers;
avondvergaderingen; interrupties mogelijk maken en een rondvraag. Op 2 maart stuurden ze deze
nota naar het college.
Bij de verkiezingscampagne hoorde een stuk creativiteit, dus deden ze wederom mee aan de
carnavalsoptocht, daarbij dankbaar gebruik makend van de TV actie "zet hem op 4". In hun
verkiezingsfolder troffen de inwoners een op ganzenbord gebaseerd verkeers- en milieuspel aan. De
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kandidatenlijst was van 8 naar 18 personen gegaan. Ook hadden ze een laatste dag actie: “21 maart,
een nieuwe lente, een goede raad, stem op een GemeenteBelangen kandidaat"
In aanloop naar de verkiezingen werden net als in andere verkiezingsjaren debatten gehouden. Voor
1 maart stond het vrouwendebat op de agenda. Gerrit Jan Gorter had zich er goed op voorbereid,
ware het niet dat zijn dochter op die dag, onverwacht, het levenslicht zag. Hij moest zich bij het
debat laten vervangen door Rita van Raaij-van Ouwerkerk. De reden was er één die zeker bij dit
debat het vermelden waard was.
Het pakte weer goed uit voor GemeenteBelangen. Met 2.575 stemmen gingen zij van 2 naar 4 zetels.

De nieuwe fractie bestond uit: Gerrit Jan Gorter, Jopie Reinders-Lonnee, Rita van Raaij-van
Ouwerkerk en Jan Beldhuis. Twee dames en twee heren. Dat deed geen partij ons na! Dit werd ook in
de toekomst een uitgangspunt bij het maken van de lijsten. Een zo evenredig mogelijke verdeling
tussen man en vrouw, jong en oud en natuurlijk uit de verschillende dorpen.
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In juni 1990 had GemeenteBelangen 28 leden en twee donateurs. Jan Beldhuis uit Heeten werd het
eerste GemeenteBelangen raadslid uit een buurtdorp en er zouden er in de komende jaren nog vele
volgen. Het aantal stemmen buiten Raalte-dorp ging in ronde getallen van 150 naar 300.
Daar waar in de vorige periode de PvdA met 4 zetels een wethouder leverde, vond het CDA
GemeenteBelangen niet geschikt als coalitiepartner. Zij kregen een nette brief waarin werd gemeld
dat GemeenteBelangen geen beginselpartij was, zich te veel had afgezet tegen het collegebeleid, er
een te groot verschil zat in de verkiezingsprogramma's, ze geen politieke lijnen hadden met de Staten
en de Tweede Kamer. Daarnaast zou het voorstel om twee CDA wethouders en één
van GemeenteBelangen aan te stellen geen recht doen aan de politieke verhoudingen. Kortom: het
CDA ging weer alleen regeren.
Doordat GemeenteBelangen nu een grotere fractie had, werden er voortaan fractieverslagen
gemaakt en gingen ze ook door met de, sinds het ontstaan van GemeenteBelangen,
bestaande werkgroepvergaderingen.
Zoals gebruikelijk kwam GemeenteBelangen weer met initiatiefvoorstellen. In 1991 kwamen zij met
het voorstel voor een gemeentelijke kapverordening, met name om beeldbepalende bomen en
elementen te behouden. Ook zorgde GemeenteBelangen voor een nieuwe opzet voor de algemene
beschouwingen. Weer was er over een 4e wethouder. Dit kon, maar dan moest het goed
onderbouwd worden en geen pretpakket worden. Voor de structuurvisie van Raalte kwam
GemeenteBelangen in januari 1992 met een eigen plan en opzet voor het dorp "Maak je hart voor
Raalte"
In maart 1993 verscheen de eerste editie van hun informatieblad "de Wesp". In de eerste editie
stond de gewestkeuze en het VCP (Verkeerscirculatieplan).
Eind 1993 kwam er een overzicht van de visie van GemeenteBelangen op de eerste 8 jaar in
de Raalter politiek en ook werden daarin hun thema’s genoemd.

1994 -1998
GemeenteBelangen ging de verkiezingen van 1994 in als lijst 2 met 20 kandidaten. Naast een
algemeen verkiezingsprogramma hadden zij voor het eerst ook een verkiezingsprogramma voor een
aantal andere Raalter dorpen én het buitengebied én Raalte Noord.

3

GemeenteBelangen Raalte

GemeenteBelangen behaalde bij de verkiezingen van 2 maart 6 zetels met 4.576 stemmen.
In de fractie kwamen naast Gerrit Jan Gorter, Rita van Raaij-Van Ouwerkerk, Jopie Reinders-Lonnee,
Jan Schokker, ook Frank Niens en Gerard te Wierik. Raalte, Heeten en Broekland waren nu
vertegenwoordigd in de fractie. Nog nooit in de geschiedenis van de gemeente Raalte had een
andere partij dan het CDA meer dan 4 zetels gehad. Het werd dus tijd om te gaan onderhandelen
over een wethouderszetel. Gerrit Jan Gorter werd de eerste wethouder van GemeenteBelangen. Er
kwam een coalitieprogramma waarbij Gerrit Jan Gorter ook de contacten met PvdA en VVD in zou
zetten om een breed draagvlak te krijgen. Gerrit Jan Gorter schreef het grootste deel van het
programma samen met ambtenaar Eric ter Keurs.

Het was prachtig om te zien dat standpunten van GemeenteBelangen uit het verleden, ook garanties
gaven voor de toekomst.
Het aantal wethouders bleef 3 en het CDA leverde voor het eerst een wethouder in.
GemeenteBelangen kreeg een volwaardige portefeuille.
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Het aantal leden van GemeenteBelangen was inmiddels gestegen naar 32 leden en 10 donateurs
Voor GemeenteBelangen en met name voor Gerrit Jan Gorter was het wennen aan de nieuwe rol. Zij
gingen van grootste oppositiepartij naar kleinste coalitiepartner en kregen een nieuwe bestuurlijke
rol. Het is goed om te melden dat we destijds nog het monistisch stelsel hadden. Raad en
wethouders vormden meer een eenheid. Wethouders hadden stemrecht en zij waren voorzitter van
de commissies. De fractie hield iedere vrijdagavond een korte fractiebijeenkomst waarbij de
ontwikkelingen van de afgelopen week werden doorgenomen en de fractie werd bijgepraat over
bestuurlijke zaken vanuit het college. Rita van Raaij-van Ouwerkerk werd de nieuwe fractievoorzitter.
In de eerste periode van de wethouder van GemeenteBelangen kwamen de fietsroutes tot stand.
"Raalte fietst" kreeg nationale en internationale aandacht. Ook kwam er een nieuwe
bomenverordening, werd het spreekrecht uitgebreid (conform de nota “een open deur”), ging de
gemeentelijke afvalinzameling over naar ROVA, kwamen er rode boxen voor het klein chemisch afval
en grijze en groene containers (DIFTAR). Er was aandacht voor monumenten, de oude bruggen
bleven behouden, het mozaïek van de Aloysiusschool werd behouden, op dezelfde manier als in het
verleden op initiatief van GemeenteBelangen het kunstwerk van de melkfabriek was veiliggesteld.
Daarbij kwam er het door GemeenteBelangen bepleitte puntensysteem voor mensen met een
sociale- en/of economische binding.

Voor het eerst in het college!

1998 - 2001
Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 1998 werd de algemene slogan : “GemeenteBelangen
THUIS in de gemeente Raalte”. Er werden weer flyers gemaakt voor het buitengebied, Raalte Noord
en de dorpen. Met 3.724 stemmen mochten we weer met 6 leden de raad vertegenwoordigen. Voor
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het eerst kregen we te maken met voorkeursstemmen waardoor de lijstvolgorde werd beïnvloed.
Wim de Hair kwam als nummer 6 niet in de raad, maar Wout Wagenmans die op plek 9 stond wel.
In de raad kwamen: Gerrit Jan Gorter, Gerard te Wierik, Frank Niens, Wout Wagenmans, Elly van
Steen en Rita van Raaij-van Ouwerkerk. Jan Beldhuis en Jopie Reinders-Lonnee namen afscheid. Jopie
Reinders-Lonnee kreeg een Koninklijke onderscheiding. Gerrit Jan Gorter werd weer wethouder en
Gerard te Wierik werd fractievoorzitter tot januari 2000. Daarna werd het fractievoorzitterschap
overgenomen door Frank Niens. De club had toen 47 leden/donateurs
De periode 1998 - 2001 stond onder andere in het teken van de herindeling. Dit was in 1995 hét
praatstuk voor de Sallandse Lokale partijen en gaf aanleiding tot een bijna politieke rel. Er lag nu een
discussiestuk van GemeenteBelangen waarbij het oude stuk een goede basis bleek te zijn. Inmiddels
hadden zij goede Heinose contacten opgebouwd via Carla Hoge en trokken ze samen met de
Heinoërs op richting 2001.
Een ander belangrijk punt was de herinrichting van het centrum van Raalte en het parkeerbeleid. Er
was een hoge parkeerdruk en er werd voorgesteld om op bepaalde plekken alleen de
daadwerkelijke parkeertijd te betalen. Er kwamen betaalautomaten waarbij je met een kaartje,
waarop parkeertegoed stond, kon betalen. Je moest dan wel van te voren bedenken hoelang je de
auto er wilde laten staan. Met de komst van snelle fietsroutes probeerden zij inwoners te bewegen
om de fiets te pakken en de auto te laten staan. Dit is toen goed gelukt.

2001 - 2006
Op 18 oktober 2000 werden de gemeentelijke herindelingsverkiezingen gehouden voor de nieuwe
gemeente Raalte, waarbij Raalte en Heino per 01 januari 2001 werden samengevoegd.
GemeenteBelangen Raalte had 18 kandidaten op de lijst staan. Voor GemeenteBelangen Heino
hadden ze een lijstverbinding, terwijl andere politieke partijen uit Raalte en Heino de lijsten al
gecombineerd hadden. GemeenteBelangen Raalte was goed voor 2.774 stemmen en 5 zetels.
GemeenteBelangen Heino was goed voor 1.860 stemmen en 3 zetels. Rita van Raaij-van
Ouwerkerk kwam niet terug in de nieuwe raad. Zij kreeg bij haar afscheid een Koninklijke
onderscheiding.
GemeenteBelangen had dat jaar 30 leden en 8 donateurs. De uitslag was prachtig. Helaas ontstond er
al voordat de nieuwe raad geïnstalleerd werd een breuk tussen de Heinose kandidaten onderling.
Voor GemeenteBelangen Raalte werden Gerrit Jan Gorter, Wout Wagenmans, Gerard te Wierik,
Frank Niens en Elly van Steen benoemd. Voor GemeenteBelangen Heino waren dat Carla Hoge en
uiteindelijk de twee andersdenkenden Egbert den Daas en Cees van der Veer. Deze twee laatsten
wisten al ruim voor de installatie van de gemeenteraad dat zij niet in de fractie van
GemeenteBelangen zouden plaatsnemen.
Formeel was er sprake van twee fracties, maar er werd gezamenlijk vergaderd. De eerste vergadering
van de nieuwe raad was op 2 januari 2001. Er waren nu in totaal 25 zetels in plaats van 21.
Op de ledenvergadering van 12 november 2001 werden het huishoudelijk reglement en de statuten
gewijzigd vastgesteld. De samenvoeging van Raalte en Heino was hiermee een feit. Het logo werd
een combinatie van de beide logo’s.
Met ingang van 1 januari 2003 werd de Wet dualisering ingevoerd. Het college kwam los te staan
van de raad. Alleen in het college konden wethouders zitting hebben. De gemeenteraad bestond
vanaf toen alleen uit raadsleden. Hierdoor kwam de functie van Gerrit Jan Gorter per 1 januari 2003
te vervallen en was hij geen volksvertegenwoordiger meer. Doordat de wethouders uit de raad
werden gehaald, kwamen er meer raadsleden bij op deze open plekken.
Gerrit Jan Gorter kreeg voor zijn raads- en vrijwilligerswerk een Koninklijke onderscheiding. Ons
nieuwe raadslid werd wederom Wim de Hair.
De invoering van dualisme betekende ook dat er meer afstand kwam tussen gemeenteraad en
college. Voor sommige fracties was dit een mooie kans om een “mini Tweede Kamer” te spelen door
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met gestrekt been overal tegen in te gaan. Niet alleen de oppositie, maar ook onze coalitiepartner
deed daar destijds graag aan mee.
Een belangrijk discussiestuk in 2002-2003 was de bouw van hotel Tivoli en dan vooral de juridische
weerstand vanuit de lokale horeca die er fel op tegen was. Het hield de gemoederen binnen en
buiten de politiek lang bezig, waarbij op de persoon van onze wethouder werd gespeeld.
Daar waar er inmiddels al jaren samengewerkt werd tussen de beide GemeenteBelangen en Carla
Hoge al jaren mee discussieerde, kwam medio 2003 het verzoek vanuit de politieke partij
Democratisch Raalte om aan te sluiten bij GemeenteBelangen. In augustus 2003 werd de nieuwe
fractie bekend gemaakt en werd Lidy Holtmaat onze nieuwe fractiegenote.
Op 30 november 2003 kwam er een brief van Elly van Steen over de samenwerking in de fractie.
Eind december vertrok Elly van Steen uit de fractie en ging voor zichzelf verder. Later zou zij zich
aansluiten bij het CDA.
In september 2004 ontstond er een breuk in het college over de kosten van het parkeerbeleid.
Omdat GemeenteBelangen dit zag aankomen, werd er half september al een overzicht gemaakt van
de mogelijke gevolgen bij terugtrekking van wethouder Carla Hoge. €600.000 in parkeerbeleid was
voor GemeenteBelangen niet nodig. De nieuwe CDA wethouder was echter niet op andere
gedachten te brengen. Daarom meldde GemeenteBelangen dat er op 30 september een einde kwam
aan de samenwerking tussen GemeenteBelangen en het CDA. Achteraf bleek het becijferde tekort
niet te bestaan. In 2005 kwam GemeenteBelangen weer met een nieuw logo.

2006 - 2010
In 2006 waren er weer verkiezingen. Carla Hoge werd de nieuwe lijsttrekker. Slogan
“GemeenteBelangen: gewoon beter!”
Gerrit Jan Gorter, die 5 keer lijsttrekker was, had aangegeven voor de komende raadsperiode niet
beschikbaar te zijn, maar hij bleef wel actief achter de schermen. Hij werd in januari 2007 één van de
toen nog weinige onafhankelijke burgemeesters van ons land en na Henk Woertman het
tweede erelid van GemeenteBelangen.
GemeenteBelangen behaalde met een lijst van 28 kandidaten 4.899 stemmen, waarvan bijna 3.100
uit de dorpen buiten Raalte kwamen. Ook nu kregen zij weer te maken met voorkeurstemmen,
waardoor Wim de Hair, Jan Schokker en André Maatman respectievelijk nummer 4, 5 en 6
voorbijgegaan werden door Lidy Holtmaat, Gerard te Wierik en André Bennink. Zij werden raadslid
naast Wout Wagenmans, Frank Niens en lijsttrekker Carla Hoge. Hiermee kreeg GemeenteBelangen 6
raadsleden uit 6 dorpen: Broekland, Heeten, Heino, Mariënheem, Luttenberg en Raalte.
Helaas waren de verhoudingen met het CDA nog zodanig dat GemeenteBelangen nóg een periode
de grootste oppositiepartij bleef.

2010-2014
GemeenteBelangen behaalde bij de verkiezingen van 3 maart 2010 4.794 stemmen en voor het eerst
7 zetels. Deze werden ingevuld door Carla Hoge, Wout Wagenmans, Rinus Hoogeslag, Frank Niens,
Lidy Holtmaat, André Bennink en Ronald Holtmaat. Nadat Carla Hoge en Wout Wagenmans
wethouder werden, kwamen ook Wim de Hair en Jan Schokker in de gemeenteraad van
GemeenteBelangen. Op 11 januari 2011 maakte Carla haar terugtreden als wethouder bekend.
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2014 - 2018
In deze raadsperiode was GemeenteBelangen met lijst 2 vertegenwoordigd met de slogan
“GemeenteBelangen GOED in alle kernen”.

Zij behielden de 7 zetels en werden met 4.476 stemmen, voor de eerste keer, de grootste partij in de
gemeente Raalte. Lijsttrekker Wout Wagenmans, Frank Niens, Jan Schokker, Lidy Holtmaat,
Johan Seekles, Jasper Guldemond en Rinus Hoogeslag werden gemeenteraadslid. Nadat Wout
Wagenmans en Frank Niens wethouder werden bemensden
Mark Kampman en Wim de Hair ook een zetel. GemeenteBelangen had nu raadsleden uit Heeten,
Luttenberg, Broekland, Heino, Mariënheem, Nieuw Heeten en Raalte. Aan het eind van de
raadsperiode werden Lidy Holtmaat en Wim de Hair Koninklijk onderscheiden.
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2018-2022
GemeenteBelangen startte dit keer met lijst 1, een nieuw logo, een nieuwe website en de slogan:
“GemeenteBelangen weet de KERN te raken”.

GemeenteBelangen kreeg 4.604 stemmen en dat was goed voor wederom 7 zetels. Lijsttrekker
Wout Wagenmans, Frank Niens, Jan Schokker, Mark Kampman, Linda Maatman, Irene WeertmanHalfwerk, Silvia Nikamp-Boksebeld werden de nieuwe gemeenteraadsraadsleden voor deze periode.
Nadat Wout Wagenmans en Frank Niens wethouder werden, bemachtigden Wim de Hair en
Johan Seekles ook een zetel. Linda Maatman werd nog zo’n driekwart jaar vervangen door Monique
Wassen-Fidom. Al weer hadden we raadsleden uit Heeten, Heino, Mariënheem, Nieuw Heeten,
Luttenberg en Raalte. GemeenteBelangen was ook nu weer breed vertegenwoordigd in alle kernen!

Disclaimer:
Gebruik van foto’s en tekst mag alleen na toestemming van GemeenteBelangen Raalte.

Wij hebben getracht een zo compleet mogelijk beeld te maken over de geschiedenis van
GemeenteBelangen. Heeft u een opmerking, aanvulling, foto’s? : neem dan contact met ons op!
Maart 2022
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