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Gemeentebelangen Raalte 

 
Gemeentebelangen weet de KERN te raken. Het is de slogan waarmee we het verkiezingsjaar 

2018 tegemoet treden. Een slogan die je op meerdere manieren kunt uitleggen en dat is ook 

precies de bedoeling. 

 

Allereerst geeft het weer dat Gemeentebelangen een partij is die zijn boodschap luid en 

duidelijk verkondigt. Geen wollig en overbodig taalgebruik, maar kort en krachtig een verhaal 

met argumenten voor het voetlicht brengen. Dat is de wijze waarop we al ruim veertig jaar 

lokaal te werk gaan nadat Gemeentebelangen is ontstaan uit een groep kritische inwoners 

die zich verenigden in KOM (Kijk Op Morgen). Nog steeds zijn we een politieke partij met 

kritische en zelfbewuste inwoners van alle gezindten die samen met de inwoners beleid wil 

maken. 

 

Ten tweede kun je stellen dat Gemeentebelangen altijd z’n voelsprieten heeft uitstaan. We 

durven hardop te zeggen dat we weten wat er leeft en speelt in de kernen. Dat betekent 

echter niet dat we ons vanuit de ivoren toren willen uitspreken over één van de kernen. 

Integendeel, we gaan graag het gesprek aan met onze plaatsgenoten. We nemen de ideeën, 

tips en kritieken in ons op, bespreken het intern en komen vervolgens met de meest 

pragmatische oplossing. Dat is ook een manier waarmee we de KERN weten te raken.  

 

Tot slot kun je stellen dat Gemeentebelangen de KERN weet te raken door met een sterke en 

afgewogen kandidatenlijst de verkiezingen in te gaan. Iedere kern en ook het buitengebied 

weet zich vertegenwoordigd door een sterke kandidaat. Of dat nu iemand is die al jaren deel 

uitmaakt van de gemeenteraad of iemand die net heeft aangetoond over politieke ambities 

te beschikken! 

 

Tegelijk met de mooie slogan ‘Gemeentebelangen weet de KERN te raken’ hebben we 

gemeend ook het logo van onze partij te moeten veranderen. Ons nieuwe logo wordt 

gekenmerkt door frisse kleuren en de twee belangrijkste zaken komen er in terug: de kernen 

en de inwoners!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versie 2.1 



 

1. Bestuurszaken 

Gemeentebelangen Raalte is ontstaan uit een groep kritische inwoners, maar dat betekent 

niet dat we alleen maar aan de zijlijn roepen hoe het anders moet. Al vele jaren weten we 

hoe het is om het college mede vorm te geven en bestuursverantwoordelijkheid te dragen. 

Het geeft ons de kans om al vanaf de ‘tekentafel’ mee te denken en beleid te maken. Deze 

bestuursverantwoordelijkheid is iets waarvoor we ook in de komende periode niet 

weglopen. We gaan voor een gemeente met een eigen identiteit die we wat ons betreft 

nog verder kunnen uitbouwen. We willen nog meer samenwerken met de inwoners en 

ondernemers.  

 

• Raalte blijft een sterke en onafhankelijke plattelandsgemeente 

• ‘Raad op pad’ wordt uitgebouwd 

• De Kindergemeenteraad krijgt meer vorm 

• Er wordt onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van een jongerenraad 

• De inwoners van de gemeente Raalte blijven een uitnodiging ontvangen om als gast 

een raadsvergadering bij te wonen 

• Wij willen meer experimenteren met meer zeggenschap voor burgers 

• Initiatieven van inwoners kunnen rekenen op ons enthousiasme 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Jeugd en Leefomgeving 

Het is belangrijk dat we de randvoorwaarden maken voor de jeugd van nu om straks in hun 

eigen kern te kunnen blijven wonen. Dat betekent voldoende aanbod aan gevarieerde 

woningen en zeker ook een prettige leefomgeving. Daar willen we ook de jongeren (nog 

meer) bij betrekken. We zien het als een opdracht om de jeugd te interesseren voor 

modern noaberschap, een veilige buurt en vrijwilligerswerk. En daarbij is het aan de 

gemeente om te stimuleren en waar mogelijk te faciliteren.  

 

• Door goed gereedschap beschikbaar te stellen, is het aantrekkelijker om vrijwilliger te 

worden en/of te blijven  

• Elke kern behoudt z’n scholen met een eigen identiteit en er wordt een passende oplossing 

geboden voor een veilige schoolomgeving 

• Door meer (modern) noaberschap te stimuleren, leveren we een bijdrage aan een veilige 

buurt 

• We gaan ons inspannen om jongeren meer te interesseren voor hun leefomgeving 

• Als voorstander van natuurlijk spelen, maken we ons hard voor groenere speelplekken in de 

wijken 

• In samenwerking met de landelijke en provinciale overheid willen we ons inspannen om de 

hoogspanningskabels boven de bebouwde kom in Raalte-Zuid onder de grond te brengen 

  



3. Economie en Toerisme 

Er is in de afgelopen periode veel verbeterd als het gaat om het draagvlak dat de gemeente 

heeft bij ondernemend Raalte. We hebben ons oor goed te luister gelegd om te vernemen 

welke wensen er zijn.  Wat Gemeentebelangen betreft mag de samenwerking nog verder 

worden versterkt. We hebben genoeg om trots op te zijn. Dat blijkt zeker ook uit de film 

‘Made in Raalte’ die een mooie voorbode is om het bedrijfsleven van Raalte in de regio nog 

meer op de kaart te zetten. 

Eén van de belangrijkste pijlers van de gemeente Raalte is het toerisme en daar moeten we 

onze Sallandse bescheidenheid ook eens wat meer laten varen. In combinatie met het 

Vechtdal, de Sallandse Heuvelrug, de IJssel en de steden Deventer en Zwolle hebben we 

toeristisch goud in handen.  

 

• De gemeente moet nog meer de samenwerking zoeken met het bedrijfsleven omdat 
ondernemers de motor zijn van onze lokale economie en een belangrijke bijdrage leveren 
aan de leefbaarheid in de dorpen 

• We maken ons hard voor een betere aansluiting van het onderwijs op de wensen van het 
bedrijfsleven 

• Alle kernen moeten beschikken over leefbare en aantrekkelijke (winkel)centra 

• Door samenwerking met andere toeristische gebieden als het Vechtdal, de Kop van Overijssel 
en Twente te stimuleren, groeit de status van Raalte en Salland als toeristische trekpleister 

• Bedrijven moeten de kans krijgen zich in hun eigen kern te vestigen of uit te breiden 

• De leefbaarheid van het buitengebied krijgt een stevige impuls als het voor agrarische 
bedrijven gemakkelijker wordt om van bestemming te veranderen 

• Iedere inwoner van de gemeente Raalte verdient de kans op een passende vorm van 
scholing, (maatschappelijke) stage, werk of dagbesteding  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Zorg en Onderwijs 

Voor Gemeentebelangen blijven zorg en onderwijs belangrijke onderwerpen.  

Er is veel op ons af gekomen door de decentralisatie van de zorg. Toch kunnen we hardop 

zeggen dat het in onze gemeente vrij zorgeloos is verlopen.  Dat kunnen ze niet in elke 

gemeente zeggen. Dit betekent meteen dat we ons in de komende vier jaren gaan 

bezighouden met het verder uitbouwen van onze plannen. Dat doen we door steeds in 

gesprek te blijven met betrokken organisaties en inwoners van alle leeftijden.  

Gemeentebelangen vindt dat niemand tussen wal en schip mag vallen. We gaan voor een 

optimale (leef)omgeving. Daarbij past wat ons betreft goed onderwijs in alle kernen.  

 

Jeugd 

• Jongeren zijn ons vizier op de toekomst. Het is daarom essentieel ze te laten meedenken 
over het zorgadvies van de gemeente Raalte en ze te laten deelnemen in de adviesraad 
Sociaal Domein 

• De wachtlijsten in de jeugdzorg moeten worden teruggedrongen 

• De huisartsenpraktijken moeten kunnen beschikken over een praktijkondersteuner op het 
gebied van psychische hulpvragen zodat snel en dichtbij hulp kan worden geboden 

• Initiatieven om het aanbod dagbestedingsactiviteiten te vergroten, kunnen rekenen op onze 
steun  

 
Ouderen 

• Een extra investering is gewenst om ouderen langer volwaardig in hun eigen woonomgeving 
te kunnen laten wonen 

• Er moet meer aandacht uitgaan naar het voorkomen en tegengaan van vereenzaming 

• De MFA’s en zorgcentra moeten in staat zijn voldoende dagbestedingsmogelijkheden voor 
senioren aan te bieden, maar ook samenwerking met b.v. scholen en kinderopvang moet 
worden gestimuleerd 

• Er moeten voldoende passende woningen beschikbaar zijn voor ouderen 
 
Onderwijs 

• Elke dorpskern behoudt z’n sch(o)ol(en) 

• We moeten zorgen voor een veilige schoolomgeving 

• Het is noodzakelijk te blijven investeren in taalonderwijs voor jonge kinderen met een 
taalachterstand  

• Er wordt niet getornd aan de extra bijdrage voor lokaal onderwijsbeleid 

• De beoordeling van een jong kind door een onafhankelijke logopediste blijft gehandhaafd 

• In samenwerking met het onderwijs willen we werken aan initiatieven om vroegtijdig 
schoolverlaten te voorkomen  
 

Alle doelgroepen 

• We blijven ons hard maken voor goede zorg, bij voorkeur georganiseerd in de directe 

leefomgeving. 

• Waar geen mantelzorg beschikbaar is, staat de gemeente garant voor goede zorg 

• Klachtenprocedures zijn essentieel in de verbetering van beleid en moeten meer aandacht 
krijgen, b.v. via de Dorpshuizen en MFA’s 

• We blijven ons open stellen voor toekomstbestendige zorgprojecten zoals  E-health en 
thuistechnologie 

• Er mag geen sprake zijn van onderscheid in de wijze waarop we vrijwilligers, mantelzorgers 
en professionals betrekken bij beleidsontwikkeling 



• Elke kern moet kunnen beschikken over een duidelijke locatie waar je terecht kunt met al 
jouw zorgvragen. 

• Werkgevers moeten (meer) worden gestimuleerd zich in te spannen voor de aanpak van 
laaggeletterdheid. 

• Zelfredzaamheid en meedoen in de maatschappij zijn basisprincipes. Alle obstakels die dit in 

de weg staan, moeten worden verwijderd 

• Elk initiatief om ouderen en kwetsbare groepen (meer) digitale vaardigheden aan te leren, 

vindt bij ons een luisterend oor 

• De voedselbank kan blijven rekenen op onze onvoorwaardelijke steun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

5. Sport en Cultuur 

Sport en cultuur, het zijn twee sectoren waarop we in onze gemeente supertrots mogen 

zijn. Gemeentebelangen wil zich ook in de komende bestuursperiode sterk maken voor het 

behoud van sportieve en culturele voorzieningen.  Gemeentebelangen blijft graag in 

gesprek met inwoners, organisaties en verenigingen om suggesties, tips en mogelijkheden 

uit te wisselen. 

• Er wordt niet getornd aan zwembad De Tippe in Heino! Ook willen we de niet-gemeentelijke 
zwembaden in Luttenberg en Heeten blijvend ondersteunen 

• De bibliotheken blijven ook in de toekomst dé plek voor de informatievoorziening. We 
werken toe naar een eigentijdse opzet in combinatie met andere voorzieningen, zoals 
onderwijs, culturele en educatieve organisaties 

• Het Hoftheater blijft de spin in het web als het gaat om culturele activiteiten in Raalte, maar 
de culturele activiteiten van Theater Podium Heino mogen ook rekenen op onze steun 

• We erkennen de waarde van karakteristieke boerderijen in het Sallandse landschap en zetten 
ons daarom vol in voor het behoud van dit beeld 

• Het Overijssels kanaal moet uitgroeien tot een toeristische trekpleister 

• We staan positief tegenover een nieuwe bestemming voor monumenten, kerkgebouwen en 
industrieel erfgoed. Wel is het zaak om dit op te pakken in samenhang met andere 
ruimtelijke vraagstukken 

• De kunstensector moet ondernemender en innovatiever worden. Cultureel 

ondernemerschap in combinatie met creatieve financiering kan rekenen op onze steun 

• Festivals en evenementen vergroten de toeristische en economische aantrekkingskracht van 

Raalte en moeten daarom worden gestimuleerd 

• Boerderij Strunk krijgt de kans om te vernieuwen en uit te groeien tot cultureel centrum. 

• We erkennen de functie van Museum De Laarman als het gaat om promotie van de 

streekcultuur en Sallandse tradities en steunen daarom de activiteiten aldaar 

• Ons cultureel erfgoed verdient een prominente plek in de toeristische programma’s 

• We stimuleren de samenwerking van kleinere musea met andere kleinere musea in Salland 

en Twente 

• Jonge kinderen moeten volop de kans krijgen hun creativiteit en talent te ontwikkelen 

• Grensoverschrijdend gedrag langs sportvelden en in sportcentra moet worden aangepakt 

• Sportaccommodaties kunnen prima bijspringen als het gaat om WMO- en zorggerelateerde 

onderwerpen 

• Statushouders/migranten en uitkeringsgerechtigden met een afstand tot de arbeidsmarkt 

worden geacht vrijwilligerswerk te verrichten of een club- of taalstage te volgen bij een 

sportvereniging 

• Er moet voldoende sport- en bewegingsaanbod zijn dat bijdraagt aan de preventie van 

ziekten en overgewicht 

  



6. Verkeer en vervoer 

Verkeer en vervoer blijft ook in de nieuwe raadsperiode één van de belangrijkste 

uitdagingen voor het college en de gemeenteraad.  Natuurlijk gaat het daarbij vaak over de 

N35. Gelukkig kunnen we stellen dat er een goed vooruitzicht is op tijdelijke en zelfs 

definitieve oplossingen (o.a. Kruispunt Bos en Mariënheem). Er zijn inmiddels goede 

tijdelijke oplossingen gevonden. We blijven vechten voor goede openbaar 

vervoermogelijkheden die de kernen van onze gemeente met elkaar verbinden.  We blijven 

oog houden voor verkeersonveilige situaties en gaan met onze inwoners in gesprek  over 

de beste oplossingen.  

  

• Mariënheem verdient een duurzame oplossing op het gebied van verkeersveiligheid: de 

aanleg van een rondweg 

• Samen met de inwoners willen we de knelpunten op de N35, waaronder de Hagenweg, 

uitwerken en aanpakken. Speciale aandacht gaat uit naar landbouwverkeer en fietsers 

• Sluipverkeer leidt tot gevaarlijke situaties en moet daarom worden tegengegaan 

• De openbare ruimte – waaronder voetpaden – moet voor iedereen goed toegankelijk en 

veilig bereikbaar zijn. Een kritische blik op obstakels en steile hellingen in trottoirs is daarom 

noodzakelijk 

• De Almelosestraat in Raalte en de Zwolseweg in Heino moeten worden aangepakt 

• We zijn voorstander van een netwerk van fietssnelwegen tussen Raalte en omliggende grote 

plaatsen. De prioriteit wordt gegeven aan de fietssnelweg F35 tussen Zwolle en Nijverdal, 

maar we gaan ons ook inzetten voor de F348 naar Deventer 

• Veilige fietspaden zijn een must. Tegelfietspaden moeten daarom worden vervangen door 

asfalt 

• Verkeersveiligheid is een belangrijk thema, dus we willen het gedrag van zowel fietsers als 

automobilisten onder de loep nemen en waar nodig maatregelen treffen 

• Waar mogelijk moeten onveilige verkeersknelpunten in en buiten de kernen worden 

aangepakt 

• We blijven ons inzetten voor een passende vorm van openbaar vervoer 

 
 

  



7. Wonen: van starter tot senior 

Een goed dak boven je hoofd is één van de eerste levensbehoeftes. Heel letterlijk betekent 

dit dat niemand gedwongen op straat hoeft te leven. Iedere inwoner van onze gemeente 

moet in staat zijn een woning te vinden. Dan denk je in eerste instantie aan voldoende 

(kwantiteit) huizen. Gemeentebelangen wil echter vooral ook denken in een gevarieerd 

aanbod (kwaliteit). Afstemming met marktpartijen om de vraag uit de markt goed te 

kunnen inschatten blijft dus noodzakelijk. Tevens hebben we de ambitie om in de regio 

voorop te lopen als het gaat om duurzaam en levensloopbestendig bouwen.  

 

• We willen nog meer dan voorheen inzetten voor levensloopbestendige woningen 

• Initiatieven voor geclusterd wonen inclusief zorg voor jongeren en ouderen, zowel in het 
buitengebied als in de kernen, kunnen rekenen op onze warme aandacht 

• Het is een voorwaarde om de Gehandicaptenraad (meer) te betrekken bij de inrichting van 
de openbare ruimte 

• Het project ‘Samen maken we de straat’ is in Broekland (Horstweg en Bouwhuisplein) een 
groot succes geworden en verdient navolging. Het is daarbij wel essentieel om betrokken 
inwoners en organisaties actief bij de plannen te betrekken 

• Er moet meer ruimte komen voor rood voor rood bebouwing in de kernen 
• Plannen voor duurzaam (energieneutraal en gasloos) bouwen kunnen rekenen op onze steun 
• Stimuleringsmaatregelen zorgen er voor dat het gemakkelijker wordt om de bestaande bouw 

energiezuiniger te maken 
• We gaan de behoefte aan sociale woningbouw peilen bij huurdersverenigingen en afdelingen 

van Plaatselijk Belang en vervolgens in overleg met SallandWonen om te zien waar op (korte) 
termijn mogelijkheden liggen 

• Huurwoningen worden eerst aangeboden aan de huidige inwoners van de kleine kernen 
• Er moet meer verscheidenheid worden aangebracht in het aanbod huurwoningen. Vooral bij 

de appartementen voor middeninkomens moet een slag worden gemaakt 
• We zijn voorstander van bouwen onder eigen regie en willen dus meer ruimte geven aan 

(Collectief) Particulier Opdrachtgeverschap  
• Alle kernen van de gemeente Raalte moeten kunnen beschikken over voldoende 

woningbouwlocaties om de kavels naar gelang behoefte uit te geven 
 

  



8. Milieu en Duurzaamheid 

De komende raadsperiode willen we ons nog meer inzetten voor stimuleringsmaatregelen 

op het gebied van milieu en duurzaamheid.  In de komende raadsperiode vormen de 

overgang naar duurzame energieopwekking en het afkoppelen van het aardgas belangrijke 

onderwerpen. Dit geldt zowel voor individuele inwoners als voor het bedrijfsleven. De 

coöperatie Endona in Heeten is een fantastisch voorbeeld van een lokaal initiatief, 

ontstaan in de gemeenschap en gefaciliteerd door de gemeente! 

• Geen grootschalige toepassing van windmolens. We willen kleinschalige erfgebonden 
biovergisters stimuleren.  Vol inzetten op zonne-energie blijft het uitgangspunt. 

• Onze gemeente moet voorbereid zijn op de gevolgen van klimaatverandering zoals 
hittestress en wateroverlast. 

• De circulaire economie biedt goede kansen voor ondernemend Raalte. Waar mogelijk willen 
we dit actief ondersteunen 

• Het gemeentelijk energieloket levert een belangrijke bijdrage om inwoners en (agrarische) 
ondernemers te stimuleren woningen en bedrijven blijvend te verduurzamen. 

• Plantsoenen, grasveldjes en straten moeten goed worden onderhouden om vervuiling en 
verloedering tegen te gaan. 

• De voorlichting op scholen over zwerfvuil moet worden voortgezet 

• We willen een fairtrade-gemeente worden om daarmee ook het gebruik van 
streekproducten te bevorderen 

• Het is belangrijk om duurzame mobiliteit te blijven bevorderen en we zetten daarom in op 
meer laadpalen voor fietsen en auto’s 

• Om energieneutraliteit en duurzaamheid te bevorderen, streven we naar wijkgerichte 
energieneutrale plannen 
 

 

  



9. Veiligheid 

Waarom komen zoveel jonge gezinnen terug naar de gemeente Raalte? Ooit vertrokken 

om elders in het land te gaan studeren, maar inmiddels met opgroeiende kinderen komen 

ze maar al te graag terug naar hun geboortegrond. Ze willen hun kinderen laten opgroeien 

in een veilige omgeving! Dit is een belangrijk kenmerk van onze gemeente. 

Gemeentebelangen is zich bewust dat veiligheid een onderwerp is dat voortdurend op de 

agenda moet staan. En dat is een breed thema, want ook verkeersveiligheid is voor ons 

een prioriteit! 

• De buurt WhatsApp groepen zijn in meerdere kernen een groot succes. Dit willen we verder 
uitbouwen en ondersteunen. 

• Het thema verkeersveiligheid moet beter onder de aandacht worden gebracht van zowel 
jongeren als senioren  

• Actie is gewenst om het veiligheidsgevoel op donkere plekken te vergroten  

• We blijven ons inzetten voor (modern) noaberschap  

• De verkeersveiligheid rondom scholen heeft bij ons een hoge prioriteit  

• De laatste cijfers geven aan dat het goed is meer aandacht te besteden aan de 

mogelijkheden van Inbraakpreventie 

 
  



 

10. Financiën  

Gemeentebelangen wil een financiële koers varen die het midden houdt tussen een 

ouderwetse boekhouder en een moderne ondernemer. Dat is enigszins cryptisch, maar wat 

we er mee bedoelen, is dat we ons enerzijds nog steeds geen rare financiële 

bokkensprongen willen veroorloven. En anderzijds willen we zeker meer doen dan alleen 

op de winkel passen. De tijd leent zich er voor om (verantwoorde) uitgaven te doen. 

 

• De gemeentelijke financiën zijn gezond en solide en dat willen we zo houden! 
 

• We zijn voorstander van een degelijk financieel beleid  gericht op de lange termijn.  We 
blijven financieel wendbaar en weerbaar en beschikken over voldoende financiële reserves 
 

• Er komt meer ruimte om te investeren in de gemeenschap, maar tegelijk worden we 
geconfronteerd met flinke financiële opgaven. We kijken daarom goed wat lokaal nodig is 
 

• De lokale lasten moeten stabiel en relatief laag blijven. Wel streven we er naar dat de 
tarieven zoveel mogelijk kostendekkend zijn. Het is daarom zaak scherp te letten op de 
balans tussen kosten en inkomsten 

 

• Door samenwerking met ketenpartners en meer digitale dienstverlening richting inwoners en 
bedrijven moet het mogelijk zijn de uitvoeringskosten van de gemeentelijke organisatie zo 
laag mogelijk te houden 
 

 

 


