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Voorwoord 

De gemeente wordt 

belangrijker, uw stem dus ook 

 

Voorjaar 2014 en u mag wéér naar de stembus. Gaat 

u weer stemmen? Veel mensen vragen zich af of 

gemeentepolitiek wel belangrijk is. Ik overtuig u er 

graag van dat u juist bij deze 

gemeenteraadsverkiezingen uw stem moet laten 

horen. 

 

Een ijzeren wet in de politiek is: alle politiek is lokaal. 

Als raadslid, wethouder en burgemeester heb ik 

gezien hoe dat werkt: de belangrijkste vraag moet 

steeds zijn ‘Wat betekent dit voorstel voor mensen in 

hun dagelijks leven, in hun directe omgeving?’. Voor 

D66 is het essentieel dat iedereen meepraat en 

meebeslist over de plannen die ons raken. Dat is een 

democratisch recht én, vinden wij, ook een 

democratische plicht. Het is in ieder geval de beste 

garantie voor politiek waarin de mens centraal staat. 

 

Dat is belangrijk, want er moeten indringende keuzes 

gemaakt worden. Hoe groot wordt de klas van uw 

kind komend jaar? Werken beroepsonderwijs en het 

lokale bedrijfsleven samen tegen 

jeugdwerkeloosheid? Worden zorg en ondersteuning 

van ouderen en gehandicapten op maat geleverd? 

Pakt uw gemeente nu eindelijk de leegstand aan van 

achterhaalde industrieterreinen en niet gebruikte 

beeldbepalende gebouwen? Geeft uw gemeente 

ruimte aan bewoners die samen zonnepanelen op 

hun daken laten plaatsen? Heeft u als bewoner zelf 

over dit alles iets te zeggen? De gemeente speelt een 

steeds grotere rol in uw leven. Daarom moet u ook 

een veel grotere rol in uw gemeente spelen. Dat 

begint met stemmen; stemmen op D66. 

 

D66 werkt aan een samenleving die gebouwd is op 

vrije mensen die zich inspannen en ontplooien. 

Hierdoor wordt de samenleving als geheel sterker en 

rijker. Wij mensen zetten ons van nature niet alleen 

in voor onszelf, maar ook voor onze naasten, onze 

leefomgeving, de maatschappij en onze gezamenlijke 

toekomst. Daarom komt D66 op voor de kansen van 

iedereen, bijvoorbeeld via het onderwijs. Met een 

overheid die steunt, randvoorwaarden schept en 

waar nodig stuurt. D66 weet zeker dat de kracht van 

mensen onderling de belangrijkste maatschappelijke 

motor is. Wij vertrouwen op die kracht van mensen, 

individueel en samen. 

 

D66-politici hebben een kenmerkende stijl: we zijn 

duidelijk over wat we willen, we denken in mensen 

en niet in groepen, we beginnen bij u en niet bij de 

regels en houden altijd het oog op de toekomst. Wij 

zijn optimistisch maar weten ook dat we hard 

moeten werken om onze idealen te verwezenlijken. 

 

Gaat u zitten afwachten of u in de beste of in de 

slechtste gemeente van Nederland woont? Of gaat u 

er, samen met D66, voor zorgen dat uw gemeente de 

handschoen oppakt? U kunt het verschil maken. 

Zeker hier in de gemeente Raalte, in uw eigen 

omgeving!  

 

Wacht niet af. Stem op 19 maart. Beter nog; stem 

D66! 

 

Alexander Pechtold 

 

 

D66 Raalte wil haar positie in 
de gemeenteraad uitbouwen.  

We hebben negen speerpunten opgesteld, die de 

komende vier jaar belangrijk zullen zijn voor de 

gemeente en haar inwoners. Om de omvang te 

beperken is lang niet alles terug te vinden in dit 

programma. Maar ook los van dit programma 

hebben we veel ideeën die we met de inwoners willen 

bespreken. 

 

We danken iedereen die tijd en aandacht voor ons 

heeft vrijgemaakt en heeft meegedacht bij het 

ontwikkelen van het programma 

 

Bert Terlouw  



Verkiezingsprogramma D66 Raalte 2014 - 2018  

4 

 

 

 

 

Jeugd 

Werk 

Zorg 
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Het wordt echt anders!! 

 

Met de transities komen de grootste maatschappelijke veranderingen 

sinds de tweede wereldoorlog op de gemeente af. D66 is hier niet bang 

voor, maar ziet hier kansen in.  
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De gemeente Raalte wordt net als alle 

gemeenten in Nederland in 2015 en 2016 

verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en 

inkomen en zorg aan langdurig zieken, 

mensen met een beperking en ouderen. 

Een deel van deze taken hebben zij nu ook al, een 

deel nemen zij over van de Rijksoverheid. Dit zijn de 

drie decentralisaties (de 3D’s) in het sociaal domein. 

Voor het gemak; de transities jeugd, werk en zorg. 

Deze veranderingen hangen samen met grote 

wetswijzigingen, namelijk;  

 

> De invoering van de Jeugdwet. 

> De invoering van de Participatiewet 

> De decentralisatie van de extramurale 

begeleiding en persoonlijke verzorging vanuit de 

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) 

naar de Wet maatschappelijke ondersteuning 

(WMO). 

 

Daarnaast wordt gewerkt aan Passend Onderwijs 

(soms genoemd als de 4e decentralisatie). 

 

Standpunt van D66 

 

D66 is positief kritisch over de decentralisaties. D66 

heeft sinds 2006 in het verkiezingsprogramma staan 

dat deze taken naar de gemeenten kunnen. D66 ziet 

de decentralisaties dan ook niet als consequentie van 

de crisis en expliciet niet als een 

bezuinigingsoperatie. Deze decentralisaties zijn een 

manier om de kwaliteit van leven te vergroten, omdat 

we denken dat gemeenten beter in staat zijn deze 

taken uit te voeren door bewoners centraal te stellen 

en zorg en ondersteuning dichtbij te organiseren. 

Gemeenten zijn beter in staat om – op basis van de 

specifieke situatie van de bewoner – maatwerk te 

leveren en verbinding te leggen tussen de domeinen 

Zorg, Welzijn, Onderwijs, Werk en Inkomen, Sport 

en Veiligheid. Gemeenten kunnen zo meer inzetten 

op preventie, eigen kracht en de-medicaliseren, 

allemaal met het uitgangspunt ‘één gezin, één plan, 

één regisseur’. Dat dit een bezuiniging kan opleveren 

omdat de gemeentes efficiënter werken en dubbel 

werk voorkomen wordt is een mooie bijkomstigheid.   

 

Transitie jeugd. 

D66 Raalte vindt dat opvoeden van kinderen de 

verantwoordelijkheid van ouders is. Als er problemen 

ontstaan die niet door de ouders/ opvoeders kunnen 

worden opgelost, moet er professionele hulp 

voorhanden zijn. Als het noodzakelijk is voor het 

kind, kan hulp verplicht worden opgelegd. De 

gemeente wordt meer dan ooit verantwoordelijk voor 

haar Jeugd op gebieden van welzijn, zorg, hulp, 

begeleiding en behandeling. D66 Raalte steunt deze 

overgang, omdat we professionele hulp en preventie 

zo dicht en effectief mogelijk bij het kind willen 

organiseren. Dit betekent dat er een transformatie 

moet plaatsvinden. Wij dringen wel aan op 

duidelijkheid over kwaliteit van zorg, begeleiding en 

behandeling. Het moet glashelder zijn welke 

kwalificaties een medewerker moet hebben en aan 

welke kwaliteitseisen de hulp moet voldoen 

(bijvoorbeeld ISO certificatie). Ook zal de toegang 

voor hulpvragen goed geregeld moeten zijn. Zo weten 

jongeren, gezinnen en gemeente waar ze aan toe zijn 

en wat er verwacht wordt. 

 

Transitie werk 

D66 Raalte wil dat iedereen een eerlijke kans krijgt 

mee te doen op de arbeidsmarkt, of je nu als 

werknemer of als zelfstandige aan de slag wil. Dit 

geldt ook voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten. Er 

staan nu te veel mensen met een handicap langs de 

kant. 

 

Transitie zorg 

De gemeente krijgt een brede verantwoordelijkheid 

voor de ondersteuning van mensen met een 

beperking. D66 Raalte verwacht maatwerk in de 

ondersteuning van mensen met een beperking in hun 

participatie in de samenleving zodat deze mensen zo 

lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven 

wonen. 

Bij het uitvoeren van de kerntaken van de WMO 

moet de focus liggen bij hulpbehoevende ouderen en 

hun mantelzorgers, chronisch zieken en inwoners 

met een (tijdelijke) functiebeperking. En bij 

hulpbehoevenden (jong en oud) die sociaal 

geïsoleerd dreigen te raken. De gemeente moet 

zorgen dat deze kwetsbare groepen ook 

daadwerkelijk kunnen blijven participeren in de 

maatschappij. De cruciale AWBZ-voorziening moet 

betaalbaar blijven door deze terug te brengen tot de 

kern. D66 wil daarom onderscheid maken tussen 

wonen, zorg en service. Zorg wordt vergoed, wonen 

en service komen net als in andere fases van het 

leven voor eigen rekening. Dit bevordert dat mensen 

langer thuis blijven, wat bijdraagt aan hun geluk en 

gezondheid. 
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Concrete actie-/speerpunten: 

> Toezicht op kwaliteit van de organisaties 

aan de hand van vooraf vastgestelde, 

openbare toetsingscriteria. Zij zijn, onder 

de verantwoordelijkheid van de 

gemeente, aan het werk met de jeugd in 

Raalte,  

> Koppeling arbeidsbeleid en 

vrijwilligerswerk, ook voor jongeren 

> Gemeentelijke plannen ontwikkelen voor 

aanpak jeugdwerkeloosheid voor 

jongeren met afstand op de arbeidsmarkt 

> Op korte termijn overleg met Salland 

Wonen en het maatschappelijk 

middenveld in de gemeente over de 

gevolgen van deze transitie en komen tot 

een toekomstbestendige visie voor de 

gemeente Raalte. 

> Er moet meer ruimte komen voor de 

wijkverpleegkundige, zodat die weer de 

centrale figuur voor de thuiswonende 

patiënt wordt. 
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Onderwijs 
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> D66 past op de kleintjes 

> Onderwijs draait om leraren 

> Leren is vallen en opstaan 
 

 

Onderwijs is de sleutel tot succes en persoonlijke groei. D66 investeert 

daarom in onderwijs. Wij willen onderwijs weer de kwaliteit en 

aandacht geven die het verdient. Met leraren die het beste uit zichzelf 

en hun leerlingen kunnen halen. En een overheid die daar waardering 

voor heeft. 
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Betere kwaliteit van onderwijs 

aan peuters en kleuters 

De gemeente is verantwoordelijk voor kwaliteit van 

onderwijs aan onze jongste inwoners: peuters en 

kleuters. De onderwijsinspectie noemt het beleid 

daarover in Raalte onvoldoende. D66 Raalte wil de 

kwaliteit van dit onderwijs sterk verhogen, door 

concrete afspraken te maken over ouderparticipatie 

en kwaliteit met schoolbesturen, kinderopvang en 

peuterspeelzalen.  

 

Het beste onderwijs voor alle 

leerlingen 

Scholen en leraren weten zelf het best hoe de 

kwaliteit van onderwijs verder verhoogd kan worden. 

Maar onderwijs is een maatschappelijk opdracht en 

D66 vindt het de taak van de gemeente om 

onderwijsinstellingen daarbij zoveel mogelijk te 

ondersteunen. Met Onderwijspleinsessies willen we 

onderwijsprofessionals op alle niveaus van onderwijs 

bij elkaar brengen om van elkaar te leren en hen 

stimuleren samen concrete plannen te maken.  

 

Goed onderwijs in goede 

gebouwen 

Kinderen en leerkrachten hebben recht op een goede, 

gezonde en prettige leer- en werkomgeving. D66 

kiest voor brede scholen met een goed 

binnenklimaat; een multifunctioneel gebouw waar 

samenwerkende partijen zich bezighouden met 

opgroeiende kinderen. Om partijen tijd te geven voor 

samenwerking, pleit D66 voor een beheerder op elke 

brede school voor de praktische beheerstaken.  

Klein onderhoud moet vlot worden gedaan en 

achterstallig onderhoud wordt zo snel mogelijk 

weggewerkt.  

 

Goed onderwijs in een veilige 

omgeving 

Je veilig voelen is een voorwaarde om goed te 

kunnen functioneren. D66 wil meer aandacht voor de 

veiligheid rond en naar de scholen. We willen dat 

kinderen veilig naar school kunnen fietsen of lopen. 

Ook een emotioneel veilige omgeving is essentieel 

voor de ontwikkeling van kinderen op school, én voor 

hun gezondheid. De gemeente moet de aanwezigheid 

en de effecten van het wettelijk verplichte actieve 

anti-pestbeleid op alle scholen inventariseren en 

concrete afspraken maken met alle 

scholen/schoolbesturen. 

 

Onderwijs en bewegen 

Het aantal kinderen dat lopend of op de fiets naar 

school gaat, wordt steeds kleiner. Maar fietsen en 

lopen is gezond en is beter voor het milieu. D66 wil 

kinderen daarom stimuleren om naar school te lopen 

of te fietsen.  

 

Goed en betaalbaar vervoer 

naar school 

De kosten van het leerlingenvervoer zijn iets te 

beteugelen door op diverse plaatsen verzamelpunten 

in te richten. Daar kunnen de kinderen (degenen 

zonder beperking), al dan niet zelfstandig naar toe 

komen, om vervolgens naar hun school gebracht te 

worden.  

 

Goed onderwijs in de 

maatschappij 

D66 wil de samenwerking tussen het bedrijfsleven, 

inwoners en onderwijsinstellingen stimuleren. 

Bijvoorbeeld door starters vanuit de gemeente actief 

te wijzen op de mogelijke samenwerking en 

mogelijkheden te bespreken met de betreffende 

scholen. We kunnen aan haken op de Human Capital 

Agenda van de provincie Overijssel 

 

Meer gelijkheid in de 

behandeling van de 

schoolbesturen 

D66 Raalte wil meer gelijkheid in de behandeling van 

de schoolbesturen van de openbare scholen en die 

van de bijzondere scholen. De gemeente moet er te 

allen tijde voor zorgen dat voor de beide besturen 

gelijke regels gelden. 
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Concrete actie-/speerpunten  

> Ontlasten van partijen door een 

beheerder op elke brede school 

> Kinderen stimuleren om naar school te 

lopen of te fietsen met gemeentelijk 

project 

> Verbeteren van de veiligheid op de routes 

naar school, samen met school, ouders, 

leerlingen en buurtgenoten 

> Verzamelpunten voor leerlingenvervoer 

en inzetten op de zelfstandigheid van 

leerlingen  

> Stimuleren van de samenwerking tussen 

het bedrijfs- c.q. maatschappelijke leven 

en onderwijsinstellingen  

> Gelijkheid in de behandeling van 

schoolbesturen, waarbij o.a. zaken 

aangaande gemeentelijke transitie jeugd 

opgaven. 
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Economie 

& 

Werk-
gelegenheid 
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> Raalte: Wandelwalhalla van 
Nederland 

> D66 wil één aanspreekpunt voor 
ondernemers 

> Mensen zijn het grootste kapitaal 
 

 

Raalte moet niet alleen een aantrekkelijke gemeente zijn om te wonen, 

maar ook om te werken. 

D66 vertrouwt op de eigen kracht van mensen, maar realiseert zich ook 

dat sommige mensen niet op eigen kracht voort kunnen. Zij verdienen 

de steun van een actieve gemeente. 
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Werk 

D66 Raalte vindt dan ook dat de gemeente actief 

moet zijn in het aantrekken en stimuleren van 

nieuwe bedrijvigheid, maar ook in het behouden van 

de bestaande bedrijven. D66 Raalte wil dat de 

gemeente startende bedrijven actief faciliteert. 

 

Ondernemerschap gedijt bij een toegankelijke 

overheid. D66 wil één aanspreekpunt voor 

ondernemers in hun contact met de overheid en wil 

overbodige lasten en regels afschaffen. 

 

Ondernemers ervaren grote regeldruk en weinig 

vertrouwen van de overheid. D66 wil hier 

verandering in brengen door minder gedetailleerde 

regels. De gemeente moet zeer terughoudend zijn 

met het stellen van regels. 

 

D66 Raalte wil dat de gemeente het mogelijk maakt 

dat in de verschillende dorpskernen gevestigde 

bedrijven daar kunnen blijven. Dat is voor de 

werkgelegenheid en leefbaarheid van de dorpen erg 

belangrijk. Echter D66 wil geen nieuwe 

bedrijventerreinen toestaan zolang er nog niet 

verkochte grond voorhanden is.  

 

Economie 

D66 Raalte bepleit een actieve houding van de 

gemeente om de ontwikkeling van 

toeristisch/recreatieve bedrijvigheid in onze 

gemeente te stimuleren. (Raalte als het centrum van 

Salland: wandelwalhalla van Nederland) 

 

D66 Raalte vindt dat de gemeente ruimte voor 

bedrijvigheid vooral moet vinden door de 

herstructurering van bestaande bedrijventerreinen 

actief ter hand te nemen. Zolang daarvoor nog 

voldoende mogelijkheden zijn is uitbreiding van 

bedrijventerreinen ongewenst. 

 

Mede door de economische crisis is sprake van, soms 

langdurige, leegstand van winkelruimte. D66 Raalte 

vindt dat de gemeente in overleg met de winkeliers- 

en ondernemersverenigingen tot een concreet plan 

van aanpak moet komen. 

 

D66 wil dat Raalte een gemeente is waar activerend 

arbeidsbeleid wordt gevoerd. D66 is voorstander van 

aan de slag blijven, ook als dat via vrijwilligerswerk 

is. In de visie van D66 biedt de gemeente maatwerk 

in het begeleiden naar werk. Intensieve 

samenwerking tussen gemeente en werkgevers en 

regionale samenwerking tussen gemeenten zijn wat 

ons betreft hiervoor noodzakelijk. 

 

D66 wil dat de gemeente in haar armoedebeleid 

specifiek aandacht besteedt aan gezinnen met 

kinderen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concrete actie-/speerpunten: 

> Herstructurering bestaande 

bedrijventerreinen (met duurzame 

investeringen qua energie en innovatie) 

> Vermindering gemeentelijke regel- en 

lastendruk voor bedrijven i.o.m. 

winkeliers-/ondernemersverenigingen 

> Plan van aanpak bestrijden leegstand 

winkels i.o.m. winkeliers-

/ondernemersverenigingen, maar ook 

participatie van bv kunstenaars en andere 

belanghebbenden (wellicht een gerichte 

enquête/ raadgevend referendum over de 

toekomst van ons centrum (Heino-

Raalte) 

> Koppeling arbeidsbeleid en 

vrijwilligerswerk 

> Plan van aanpak voor stimulering en 

aantrekken van (toeristisch/recreatieve) 

bedrijvigheid 

> Plannen ontwikkelen voor aanpak 

jeugdwerkeloosheid voor Raalter 

jongeren met afstand op de arbeidsmarkt 

> Plan van aanpak om Raalte meer dan nu 

het geval is mee te laten liften op de 

Human Capital Agenda (HCA) van de 

provincie Overijssel. 
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Kunst 

& 

Cultuur 
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> Creativiteit van inwoners vraagt 
om politieke bescheidenheid 

> Gemakkelijk is kritiek, doch 
moeilijk is de kunst 

 

 

Kunst en Cultuur zijn essentieel voor de samenleving in de gemeente. 

Het dient als bron van creativiteit en houdt de samenleving een spiegel 

voor.  
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Voor D66 Raalte draagt een stevige en creatieve 

Kunst- en Cultuursector bij aan een open en 

verbonden samenleving. De afgelopen jaren is hard 

bezuinigd op Cultuur. De schade die hiermee is 

aangebracht wil D66 gericht herstellen. 

Ondersteuning vanuit de gemeente is essentieel om 

Kunst- en Cultuur vitaal en bloeiend te houden. Dit 

hoeft niet per se met geld te gebeuren, maar kan ook 

op een andere wijze. D66 Raalte wil Cultuur en Kunst 

in de gemeente de ruimte geven. Met een lokale 

overheid die voorwaarden schept, zodat artiesten en 

theatermakers de mogelijkheid krijgen tot 

ondernemen. Kunst en Cultuur moet voor iedereen 

toegankelijk zijn. Of het nu gaat om een bezoek aan 

het theater, concert, toneel of museum. Er moet voor 

iedereen de mogelijkheid zijn om te genieten, zich te 

ergeren of te verbazen.  

 

Een betere balans 

Het huidig gemeentelijk beleid in Raalte heeft 

hoofdzakelijk te maken met Cultuur en te weinig met 

Kunst. D66 Raalte wil een betere balans tussen Kunst 

en Cultuur. 

 

De cultuurmakelaar moet meer zichtbaar worden 

ingezet ten gunste van Kunst en Cultuur. Hij moet 

ingezet worden om samen met de kunstenaars naar 

oplossingen te zoeken voor de problemen die zij 

ervaren, bijvoorbeeld op het gebied van huisvesting. 

 

Achterstallig onderhoud van monumentale panden 

in de gemeente, zoals de oude huishoudschool in 

Raalte en de Mariaschool in Heino zijn een punt van 

zorg voor D66. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concrete actie-/speerpunten: 

> Stimuleren van regelmatig overleg met 

rechtspersonen vanuit de 

Kunstenaarswereld door de gemeente 

Raalte via de Cultuurmakelaar. 

> Oplossingen zoeken voor ruimtelijke 

problemen die kunstenaars ervaren in de 

combinatie met de winkel leegstand in de 

gemeente  

> Betrekken van gemeentelijk vastgoed (en 

onderhoudsplannen) in het creëren van 

oplossingen. 

> Herijking van gemeentelijk beleid op 

gebied van kunst en cultuur. 
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Duur-
zaamheid 
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> De goedkoopste en schoonste 
energie is de energie die je niet 
gebruikt 

> Beter duurzaam lokaal, dan 
goedkoop op afstand  

 

 

De keuzes die we vandaag maken, bepalen de duurzaamheid van de 

economie in de toekomst. 
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Een duurzaam Raalte 

De goedkoopste en schoonste energie is de energie 

die je niet gebruikt. Nog steeds gaat veel energie 

verloren door slechte isolatie van de gebouwen 

waarin we wonen en werken. Het energiefonds van 

de provincie Overijssel richt zich daarop. Dat moeten 

we versterken in de gemeente Raalte. Eigen initiatief 

is daarbij belangrijk. Onze plaatselijke stichtingen 

duurzaamheid kunnen daarop goed inspelen. De 

kracht van onze burgers benutten en hen 

ondersteunen vindt D66 belangrijk. 

 

Duurzaam bouwen en 

handhaving 

D66 zoekt het dicht bij huis. Nieuwbouw moet 

voldoen aan strenge eisen voor duurzaamheid. 

Ervaring leert dat deze eisen niet of nauwelijks 

worden gecontroleerd. Weliswaar op papier maar 

niet in de praktijk. Wij staan voor een strikte 

handhaving van de regels voor duurzaam bouwen. 

Als gemeente staan we daarvoor aan de lat, dus daar 

kunnen we direct wat aan doen. Het levert concreet 

resultaat, zonder grote kosten. Het moet slimmer en 

beter.  

 

Grootschalige duurzame 

energiebronnen 

Vanuit de ruimtelijke ordening 

(bestemmingsplannen etc.) moet de gemeente haar 

regierol oppakken en deze gericht inzetten bij het 

verwezenlijken windturbineparken, 

biomassaprojecten en parken voor zonnepanelen. 

 

Duurzaam inzamelen van afval 

D66 pleit voor een andere, duurzame manier van het 

inzamelen en scheiden van afvalstromen van 

huishoudelijk (bijvoorbeeld tuin- en grofvuil)  

 

Geef het goede voorbeeld 

De gemeente moet niet nalaten het goede voorbeeld 

te geven. Daarbij valt te denken aan het CO2-

neutraal autogebruik door medewerkers van de 

gemeente. Het, zoveel als mogelijk, inschakelen van 

onze plaatselijke aannemers en installateurs bij 

verbouwingen die we natuurlijk duurzaam uitvoeren.  

 

 

 

 

 

 

Concrete acties/speerpunten: 

> Een duurzame samenwerking met de 

plaatselijke duurzaamheidsstichtingen 

> Instellen van een energiebesparingfonds  

> Zoveel als mogelijk lokale aannemers en 

installateurs inschakelen bij woningbouw 

en verbouwingen met de opdracht dit 

duurzaam te realiseren 

> Een strikte handhaving van de regels voor 

duurzaam bouwen 

> Oppakken van regierol bij het 

verwezenlijken van duurzame 

energiebronnen 

> Het stimuleren van CO2-neutraal 

autogebruik. 
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Openbare 

Ruimte 
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> Ons essenlandschap en oude 
hoevenlandschap is uniek van 
karakter 

> Vaak is je omgeving veiliger dan 
het voelt 

 

 

D66 Raalte wil dat bij de (her)inrichting van de openbare ruimte de 

inwoners van de gemeente actief betrokken worden 

(participatiesamenleving). 
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Schone omgeving 

Parken, plantsoenen en speelveldjes zijn cruciaal 

voor de leefbaarheid van wijken en de gezondheid 

van mensen. D66 geeft daarom ruimte aan groen en 

pleit voor een gemeente die regelmatig onderhoud 

pleegt. Verwijderen van zwerfafval moet tijdig 

gebeuren, maar beter is het weggooien van afval in de 

openbare ruimte (zoals langs de fietsroutes van de 

scholieren) te voorkomen.  

 

Er moeten (meer) afval bakken worden geplaatst op 

populaire honden uitlaat plaatsen en rustplekken  

D66 Raalte pleit voor scherper toezicht op de 

naleving van de regels inzake hondenpoep. 

 

Groenbeleid en Natuur 

D66 vindt een evenwichtig groenbeleid binnen de 

gemeente Raalte belangrijk. Hieronder valt ook 

nadrukkelijk het groenbeleid binnen de kernen. 

 

D66 Raalte vindt het agrarisch cultuurlandschap in 

onze gemeente van grote waarde. Ons 

essenlandschap en oude hoevenlandschap is uniek 

van karakter en dient dan ook beschermd en 

gepromoot te worden. Het behouden, en waar 

mogelijk uitbreiden, van het natuurschoon vinden we 

dan ook belangrijk. 

 

Kinderen moeten meer worden betrokken bij natuur 

door het spelen in een natuurlijke omgeving; dit is 

belangrijk voor hun ontwikkeling. 

 

Voor D66 is de vervolmaking van de Ecologische 

Hoofdstructuur (programma Natura 2000) 

essentieel voor het behoud van ons natuurschoon. 

Zuinig zijn op ons paradepaardje: het Boetelerveld  

 

Veiligheid 

Veiligheid is belangrijk voor een fijne 

woonomgeving. D66 wil dat de wijkagent zichtbaar 

aanwezig is en blijft op straat; de invoering van de 

Nationale Politie mag niet tot verslapping van de 

‘sterke arm’ leiden! 

 

Ook inwoners kunnen een bijdrage aan de 

bevordering van veiligheid leveren, o.a. door mee te 

doen aan Burgernet.  

 

Straatverlichting die het doet, goed begaanbare 

wegen, fietspaden en openbare parkeerterreinen 

dragen ook bij aan het veiligheidsgevoel van mensen. 

 

 

 

Concrete actie-/speerpunten: 

> Egaliseren van parkeerplaatsen waar 

nodig, zoals die bij de Molenhof in Raalte  

> De gemeente gaat in gesprek met de 

onderwijsinstellingen om de verspreiding 

van zwerfafval langs de fietsroutes van 

scholieren te voorkomen (opruimcorvee 

voor buiten Raalte wonende scholieren?) 

> Plaatsen van afvalbakken bij rustplekken 

in het buitengebied 

> Plaatsen van afvalbakken bij populaire 

honden uitlaatplekken in combinatie met 

verscherping van het toezicht 

> Stimuleert het gebruik van Burgernet om 

de inwoners van de gemeente te 

betrekken bij opsporing 
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Wonen 

& 

Buitengebied 
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> Het Overijssels Pact is leidend 
om ruimte te bieden voor natuur 
en bedrijvigheid  

 

 

Raalte is een aantrekkelijke werkgemeente en nadrukkelijk ook een 

prettige plaats om te wonen. De oude dorpskernen van Heino, 

Luttenberg, Heeten, Nieuw Heeten, Lierderholthuis, Broekland, 

Mariënheem en Laag Zuthem zorgen er samen met het centrumgebied 

voor dat het dorpse karakter in grote delen van Raalte behouden blijft.  
 



Verkiezingsprogramma D66 Raalte 2014 - 2018  

26 

 

 

 

D66 Raalte wil de samenhang binnen de 

gemeente versterken door in de ontwikkeling 

van Raalte de nadruk te leggen op versterking 

van de samenhang met het centrum van 

Heino en het centrum van Raalte als twee 

kloppende harten binnen de gemeente.  

 

Bouwen 

Er zal gebouwd moeten worden op basis van behoefte 

waarbij extra aandacht moet worden besteed aan 

woonoplossingen voor starters, senioren, 

mantelzorgwoningen en voor inwoners met een 

beperking. D66 ziet om die reden bijzonder veel in 

woon-zorgprojecten. Wij willen bereiken dat er 

levensfase bestendig wordt gebouwd.  

 

Nieuwe woningen moeten gevarieerd, duurzaam en 

energieneutraal zijn en D66 zet ook in op duurzaam 

(ver)bouwen. Toepassing van zonnepanelen en 

warmtepompen moet worden gestimuleerd en 

gefaciliteerd. Daarbij vraagt D66 vooral aandacht 

voor aanpassing van bestaande bouw aan de nieuwe 

inzichten op dit gebied.  

 

Bij een aantal bestaande bouwprojecten wordt het 

risico gelopen dat niet alle bouwkavels tijdig worden 

verkocht. D66 wil samen met de betrokken partijen 

en de bewoners creatieve ideeën uitwerken om dit te 

voorkomen.  

 

In de gemeente moet vaart worden gemaakt met het 

benutten van de inbreidingslocaties. In Heino heeft 

verder het vinden van een alternatieve bestemming 

voor het oude gemeentehuis prioriteit. 

 

Veiligheid 

Prettig wonen, betekent ook veilig wonen. 

Onderzoeken tonen aan dat criminaliteit niet 

toeneemt, maar dat het gevoel van onveiligheid wel 

toeneemt. Onregelmatigheden in de wijk zouden op 

de eerste plaats door de inwoners van de wijk moeten 

worden opgepakt en aangepakt. D66 wil dat 

plaatselijk belangen en  wijkplatforms mogelijkheden 

krijgen om actiever met veiligheid en andere 

onderwerpen om te gaan. 

  

Salland is aantrekkelijk  

Het buitengebied van Raalte is met haar 

natuurschoon en zeer lange historie aantrekkelijk 

voor inwoners van het buitengebied, maar zeker ook 

voor toeristen die Salland bezoeken. In het 

buitengebied wordt gewerkt en door de eeuwen heen 

hebben boeren het landschap mooi gemaakt.  

Er is een pact tussen landbouw en natuurorganisaties 

in Overijssel. D66 Raalte wil dat dit in de gemeente 

Raalte vorm krijgt. Daarmee willen we bereiken dat 

recht gedaan wordt aan de bedrijvigheid van de 

landbouw en ook aan de natuur. 

 

Tegenwoordig wordt er zeker ook veel gerecreëerd en 

dat is economisch rendabel. D66 Raalte wil dat 

recreatieve deel verder stimuleren. Raalte kent 

daarnaast enkele zeer belangrijke natuurgebieden 

binnen haar gemeentegrens. Hieronder De 

Luttenberg en het Natura 2000 gebied het 

Boetelerveld. D66 Raalte hecht zeer veel waarde aan 

deze natuurgebieden. 

 

Concrete actie-/speerpunten: 

> Woonoplossingen zoeken voor starters, 

senioren, mantelzorgwoningen en voor 

inwoners met een beperking.  

> Stimuleer meer woon-zorgprojecten zoals 

in Luttenberg is ontwikkeld. 

> Benutten van inbreidingslocaties 

> Stimuleren van wijkplatforms 

> Lokaal het Overijssels pact tussen 

landbouw en natuurorganisaties 

stimuleren en ondersteunen. 
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Verkeer 

& 

Infrastructuur 
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> Raalte is het Hart van Salland 

> Raalte is bereikbaar voor 
iedereen  

 

 

D66 wil dat Raalte bereikbaar is voor iedereen en dat iedereen zich 

makkelijk kan verplaatsen in de gemeente. D66 zet zich in voor een 

goed en passend vervoer voor een mobiele en duurzame samenleving. 

Dat kunnen wij niet alleen dus doen wij dat in samenwerking en in 

overleg met onze buurgemeenten en de provincie.  
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Verkeer 

D66 zet zich in voor de aanpak van de N35. Wij doen 

dit samen met de omliggende gemeenten en de 

provincie, omdat wij hierin samen sterker staan. De 

verbinding van Zwolle naar Twente over de weg en 

via het spoor loopt dwars door Raalte. Wij moeten 

hier niet alleen de lasten van dragen, maar ook het 

profijt van krijgen. 

 

D66 zet zich in voor een goede ontsluiting van de 

kernen en goede verbindingen voor fietsers tussen en 

in de kernen Wij zetten ons de komende jaren in voor 

fietssnelwegen naar Deventer en Zwolle. D66 zet zich 

samen met de fractie van de provinciale staten in 

voor goed openbaar vervoer in de gemeente Raalte 

en de provincie. 

 

We houden rekening met een verandering in soorten 

vervoersmiddelen en passen onze infrastructuur 

hierop aan. D66 wil dat daar waar nieuwe fietspaden 

worden aangelegd, er rekening wordt gehouden met 

het kunnen inhalen van scootmobiels.  

 

Een verbeterde bereikbaarheid van Raalte Noord met 

een onderdoorgang van de N35 en het spoor hoort 

wat D66 betreft bij een goede verkeersinfrastructuur 

 

Openbaar vervoer 

Buurtbussen leveren een aanvulling op de 

bereikbaarheid en mobiliteit van onze inwoners, 

maar ook van de inwoners van de ons omringende 

gemeenten. De vrijwilligers die deze buurtbussen 

rijden worden gewaardeerd en dienen ondersteund 

te worden door de gemeenten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concrete actie-/speerpunten: 

> D66 wil fietssnelwegen naar Deventer en 

Zwolle. 

> D66 zet zich niet alleen in Raalte, maar 

langs de gehele N35 in om knelpunten op 

te lossen. 
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Goed bestuur 

Regionale 

Samen-
werking 

& 
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> De sleutel voor verandering ligt 
bij mensen zelf 

> Inwoners moeten vroegtijdig 
betrokken worden bij plannen 

 

 

Een goed gemeentebestuur weet wat er onder de bevolking leeft en is 

toegankelijk voor haar inwoners. Deze moeten zich kunnen herkennen 

in hun gemeentebestuur.  
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Goed bestuur 

Het gemeentebestuur moet er voor zorgen dat de 

informatie naar de inwoner toe zo begrijpelijk 

mogelijk is. Omdat D66 gelooft in de eigen kracht 

van mensen, vinden wij het belangrijk dat de 

inwoners in een vroeg stadium bij het proces van 

besluitvorming worden betrokken. Dit kan alleen als 

het bestuur goed bereikbaar en beter te begrijpen is. 

Mede door D66 is hierin al veel bereikt, maar het kan 

nog beter. Bij de communicatie met de inwoners 

dienen duidelijkheid en transparantie de 

uitgangspunten te zijn. D66 is voor een verdergaande 

democratisering van de gemeente.  

 

Het is niet voldoende dat het democratisch bestel 

voorziet in de mogelijkheid tot inspraak. Het 

gemeentebestuur moet inwoners actief en in een 

vroegtijdig stadium betrekken bij zijn plannen. Bij 

D66 staat de inwoner centraal. Dit betekent dat op 

het niveau van de kernen en de wijken in onze 

gemeente vooral de inspanning van de inwoner zelf 

gestimuleerd en waar kan gehonoreerd moet worden. 

Wijkcontactambtenaren en wijkagenten hebben hier 

een belangrijke taak. 

 

Goede dienstverlening betekent dat de gemeente op 

eigen initiatief inwoners, instellingen en het 

bedrijfsleven wijst op mogelijkheden of voordelen. Te 

denken valt aan mogelijkheden voor subsidie maar 

ook als het gaat om dienstverlening.  

 

De sleutel voor verandering ligt bij mensen zelf en 

wij willen dat de overheid daarbij aansluit. Wat 

mensen voor zichzelf en anderen kunnen doen is veel 

belangrijker en effectiever dan wat de overheid kan 

doen. 

 

Regionale samenwerking 

Gemeenten krijgen meer en meer taken 

overgedragen, zoals welzijnsbeleid, grote 

stedenbeleid, arbeidsmarktbeleid en sociale 

zekerheid. Ook zorgtaken van het Rijk, van de 

provincies en taken van Zelfstandige 

Bestuursorganen worden overgedragen. D66 steunt 

deze ingezette beweging. Wat efficiënt en effectief 

dicht bij de inwoner georganiseerd kan worden 

brengen wij onder in gemeenten. Alleen krachtige 

gemeenten kunnen deze opdrachten goed uit voeren. 

Samenwerking met onze buurgemeenten is daarbij 

noodzakelijk. D66 wil hierop sterker inzetten. Een 

gezamenlijk ambtenarenapparaat met onze 

buurgemeenten is daarbij ons streefdoel. 

 

 

 

Concrete actie-/speerpunten: 

> Inwoners vroegtijdig betrekken bij 

besluitvormingsprocessen 

> Een versterkte inzet van 

wijkcontactambtenaren en wijkagenten 

> Zoveel mogelijk aansluiten bij de wensen 

van de inwoners zelf en deze concreet 

faciliteren 

> Een gezamenlijk ambtenarenapparaat 

met onze buurgemeenten 
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Financiën 
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> D66 loopt niet weg voor moeilijke 
keuzes 

> Raalte staat niet op zichzelf, 
daarom denken wij 
grensoverschrijdend  

 

 

D66 Raalte wil dat de begroting duurzaam is. 
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De financiële kaders zijn voor een gemeente erg 

smal. Ruim 90% van de uitgaven van de gemeente 

liggen vast voor de verplichte uitvoering van door het 

Rijk aan gemeenten opgelegde taken. Slechts een 

kleine 10% van de begroting is door de gemeente 

direct beïnvloedbaar. Dat moet dus zo goed mogelijk 

gedaan worden! 

 

Duurzame begroting 

D66 Raalte wil dat de begroting duurzaam is. Zaken 

die de gemeente structureel geld kosten moeten ook 

structureel gedekt zijn. Dit stelt de gemeente voor 

keuzes.  

 

De komende raadsperiode zullen de keuzes niet 

makkelijker worden: de uit Den Haag beschikbaar 

gestelde middelen zullen minder worden en nieuwe 

taken in het kader van de drie grote 

decentralisatiebewegingen, komen naar de gemeente 

met een beperktere financiering.  

 

Dit vraagt van de gemeente creativiteit en een 

strakke (inrichting van de) planning en 

controlecyclus. 

 

D66 ging de afgelopen jaren voor een heldere en 

strakke planning en controlcyclus en is van mening 

dat deze in de gemeente Raalte nog verder verbeterd 

kan worden. 

 

Lokale heffingen  

De lokale heffingen zijn een belangrijke 

inkomstenbron voor de gemeente. Met de besteding 

van deze middelen heeft de gemeente een grote mate 

van vrijheid. 

 

Voor D66 is het van het grootste belang dat de 

besteding van deze middelen (die immers direct van 

de inwoners van Raalte worden gevraagd) zo 

transparant mogelijk plaatsvindt. De gemeenteraad 

heeft richting de eigen inwoners een extra 

verantwoordelijkheid daar op toe te zien. 

 

Leges, rioolrechten en bouwvergunningen dienen 

kostendekkend te zijn. Uiteraard moet de gemeente 

zorgen dat de dienstverlening aan de inwoners en 

bedrijven zo goedkoop en efficiënt mogelijk gaat. 

Voor lokale heffingen moet altijd inzichtelijk zijn wat 

burgers hier voor terug krijgen, wat doet de 

gemeente Raalte extra. 

 

Subsidiebeleid  

Het subsidiebeleid is door de rekenkamercommissie 

tegen het licht gehouden. D66 wil nog een stap 

verder gaan en niet langer alleen kijken of de 

aanvraag gegrond is, maar of de aanvrager het wel 

nodig heeft. Achterliggende gedachte is dat er geen 

subsidie wordt verstrekt aan organisaties als deze het 

zelf kunnen betalen. Ook zal goed gekeken moeten 

worden naar het resultaat van de subsidie: wat is de 

toegevoegde waarde voor de inwoners van Raalte en 

de maatschappij. Wij willen voor het toekennen van 

subsidies een zogenaamde ‘horizonbepaling’ 

toevoegen. Dat wil zeggen dat subsidies voor een 

vooraf bepaalde periode worden verleend. Na deze 

periode moet de betreffende organisatie opnieuw 

subsidie aanvragen. In de afwegingen wordt dan 

betrokken in hoeverre de vorige subsidieverlening 

effectief was en of hernieuwde subsidietoekenning 

(nog steeds) aansluit bij het gemeentelijke beleid. 

 

Inkoop  

Op de langere termijn wil D66 toe naar een 

prestatiegerichte inkoop. Zo wil D66 dat de gemeente 

in de toekomst geen lampen aanschaft, maar licht. 

De lampen blijven eigendom van het bedrijf. Dit 

zorgt voor een economie waarin bedrijven erbij 

gebaat zijn de best mogelijke producten te leveren. 

Hiermee wil D66 in de komende periode op kleine 

schaal experimenten. De gemeente zal bij haar 

inkoopbeleid het gunningcriterium “lokale 

toegevoegde waarde” meenemen. Dat wil zeggen dat 

lokale bedrijven, uiteraard binnen de regelgeving, en 

op basis van een gunstige prijs/kwaliteitsverhouding, 

voorrang krijgen bij de besteding van gemeentelijke 

middelen. 

 

Concrete actie-/speerpunten: 

> Verscherping controlcyclus 

> Verbeterd subsidiebeleid met aandacht 

voor toegevoegde waarde en effectiviteit  

> D66 Raalte wil een prestatiegericht 

inkoopbeleid  
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> Kandidatenlijst D66 

Raalte 2014-2018 
 

1. Bert Terlouw 

2. Peter Moorman 

3. Mathijs Perton 

4. Jan van Oudenaarden 

5. Ton de Gee 

6. Elvira Rouwenhorst-Pont 

7. Marianne Pont-ter Haar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Colofon 
Dit verkiezingsprogramma is tot stand gekomen onder 

verantwoordelijkheid van het bestuur van 

Deventer/Raalte/Olst-Wijhe. 

De  programmacommissie bestond uit: 

Ton de Gee 

Peter Moorman 

Jan van Oudenaarden 

Mathijs Perton 

Marianne Pont-ter Haar 

Elvira Rouwenhorst-Pont 

Bert Terlouw 

 

> Dankwoord 
Tenslotte: dit programma is tot stand 

gekomen met de inzet van onze leden. Zij 

hebben het dan ook vastgesteld op 9 januari 

2014.  

We danken iedereen die hiervoor tijd en 

aandacht heeft vrijgemaakt en een bijdrage 

heeft geleverd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Contact: 
 

 

 

 

 

 

http://www.d66raalte.nl 

Info@d66raalte.nl 

 
 

http://www.d66raalte.nl/
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