
CDA Raalte: Samen aan zet!
De belangrijkste acties waar we ons de komende 4 jaar voor inzetten, zijn:

 Het ontwikkelen van nieuwe vormen van woon/zorgconcepten waarbij wordt uitgegaan  
 van de kracht van noaberschap;

 Een stevig fundament neerzetten voor sporten, bewegen en vitaliteit (inclusief culturele   
 activiteiten) om inwoners, van jong tot oud, fysiek en mentaal gezond te krijgen en te houden;

 Gezamenlijk als gemeente en scholen inzetten op het versterken van de weerbaarheid van   
 jongeren en hier de gelden van het Nationaal Programma Onderwijs voor gebruiken;

 Spreiding van nieuwbouw over alle kernen, waarbij naar behoefte wordt gebouwd met extra   
 aandacht voor onze jongeren en ouderen;

 Behouden van kerkgebouwen in alle buurtdorpen én in Raalte dorp, waarbij samen met inwoners  
 en parochianen naar een passende invulling wordt gezocht;

 Verdere verstening in het buitengebied tegengaan door de rood voor rood regeling te wijzigen  
 en met name in te zetten op bouwen aangrenzend aan of in woonkernen en de benodigde   
 bouwgrond compenseren door de sloopkavels her in te richten als landbouwgrond.    
 Hierbij blijft maatwerk mogelijk;

 Uitvoering geven aan het lokale actieplan werk én een passend leeraanbod voor werknemers;
 Deelname aan de verdere ontwikkeling van en kansen die Regio Zwolle biedt;
 Begrijpelijke informatie en uitleg van belangrijke thema’s en besluiten aan alle inwoners door   

 meer gebruik  van beeld/pictogrammen en filmpjes;
 Inzetten op voorlichting aan inwoners om hen bewust te maken wat ze zelf kunnen doen aan   

 energiebesparing en duurzaamheidsmaatregelen.

Met dit verkiezingsprogramma willen wij  als CDA Raalte laten zien waar we voor staan. Voor een 
Raalte waar het prettig wonen en leven is. Een gemeenschap waarin we onze verantwoordelijkheid 
nemen, zowel als het gaat om ons eigen leven als waar het gaat om onze omgeving. Een 
gemeenschap waar we naar elkaar omkijken en waar noaberschap nog vanzelfsprekend is. We zijn 
samen aan zet om dat zo te houden! Met een enthousiast team maken wij ons hier hard voor.

Verkiezingsprogramma
CDA Raalte 2022 – 2026



 

Een gezonde en groene omgeving, die uitnodigt  
tot ontmoeten, bewegen en ‘noaberschap’.

We willen allemaal genieten van onze leefomgeving. En we hebben het daarmee in Raalte goed. Ook 
hebben we samen de verantwoordelijkheid onze leefomgeving gezond te houden voor onszelf en de 
nieuwe generaties. CDA Raalte ziet de kracht van ‘noaberschap’ in onze kernen en wijken. Met elkaar nog 
meer wijken groener maken, plekken creëren voor beweging en ontmoeting, verhalen delen met elkaar 
over mooie plekken in onze gemeente. Buurtinitiatieven stimuleren en belonen en het podium geven 
van het goede voorbeeld. We zetten in op het leefbaar houden van kernen en wijken. We vinden het 
belangrijk dat iedereen mee kan blijven doen en onderdeel is van de gemeenschap. We betrekken en 
zien om naar inwoners die niet vanzelfsprekend meedoen.

We zien om naar elkaar, maken samen dingen mogelijk en zetten samen de schouders eronder. Dat 
zien we ook terug in ons verenigingsleven waarin veel inwoners actief zijn als vrijwilliger. We brengen 
kunst & cultuur voor iedereen dichtbij. Het CDA heeft een warm hart voor de bibliotheek, onze (muziek) 
verenigingen, theaters en Kulturhuzen. Cultuureducatie draagt onder andere bij aan algemeen welzijn, 
het histories besef en stimuleert een onderzoekende houding waarvan kinderen en jongeren een leven 
lang profiteren. We zorgen ervoor dat makers, instellingen en gezelschappen in de culturele sector de 
draad weer kunnen oppakken en de samenleving weer kunnen verrassen en verrijken en vermaken. Als 
CDA Raalte steunen wij de vernieuwing en groei van het culturele aanbod en festiviteiten.

We vinden het belangrijk dat alle kinderen gelijke kansen krijgen en investeren daarom in de [jeugd]
gezondheidszorg. De corona crisis heeft ons laten zien dat een gezonde leefstijl en voldoende 
weerbaarheid en veerkracht essentieel zijn om ons staande te houden. Ook om weerbaar te zijn tegen 
overmatig drank- en middelengebruik of andere verslavingsvormen. We willen daarom een stevig 
fundament realiseren om de gezondheid van inwoners, van jong tot oud, fysiek én mentaal te verstevigen. 
Dit doen we door verder te investeren in het sport- en preventieakkoord. 

We moeten weer (leren) accepteren dat problemen en tegenslagen bij het leven horen en hoe daarmee 
om te gaan en ouders ondersteunen bij de opvoeding, zodat gespecialiseerde jeugdzorg steeds minder 
nodig is.

Noaberschap draagt ook bij aan het ontlasten van onze mantelzorgers. Het beroep op mantelzorgers 
zal de komende jaren alleen maar toenemen. We willen hen ondersteuning bieden waar nodig. Als de 
kracht van de gemeenschap niet voldoende is, vormt de gemeente het vangnet, zodat altijd passende 
ondersteuning en hulp geboden wordt. Ondersteuning bij de opvoeding om te voorkomen dat kleine 
problemen onnodig groot worden, hulp bij het (zelfstandig) thuis kunnen blijven wonen en begeleiding 
voor kwetsbare inwoners die dat al dan niet tijdelijk nodig hebben. Hierbij werken en handelen we vanuit 
het gedachtegoed van Positieve Gezondheid: ondersteunen in wat de inwoner nodig heeft om (zelf) mee 
te kunnen blijven doen. En zetten we in wat nodig en passend is, waarbij de behoefte van de inwoner het 
uitgangspunt vormt en niet de wet of regel.



 Eén aanspreekpunt binnen het Sociaal Domein voor de inwoner die hulp of ondersteuning   
 nodig heeft;

 Introductie van de Dag- en Doen! App zodat ouderen eenvoudig mee kunnen doen aan   
 activiteiten;

 Samen met organisaties en verenigingen gewerkt aan een lokaal Sport- en Preventieakkoord;
 Geïnvesteerd in een goedlopend Centrum voor Jeugd en Gezin  waar ouders met alle vragen over  

 opvoeding en hulp terecht kunnen;
 Ontmoetingscentrum ‘Kom d’r in’ waar ouderen met geheugenproblemen en hun mantelzorgers  

 terecht kunnen;
 Uitbreiding van het aantal buurtsportcoaches met een gerichte opdracht zoals de  ondersteuning  

 van verenigingen en het stimuleren van bewegen door ouderen. 

cv

 Waardering en extra ondersteuning van alle mantelzorgers;
 wijkaanpak: eigen kracht en ‘noaberschap’ in de wijken zelf verstevigen en wijken groen(er) en   

 veilig(er) in te richten;
 Nieuwe woon/zorg concepten waarbij we meer uitgaan van de kracht van noaberschap en minder  

 van de inzet van zorgprofessionals;
 Introductie van de dorps- of wijkondersteuner als centraal aanspreekpunt voor de inwoner;
 Versterking van de  ondersteuning van ouders bij opvoedvraagstukken vanuit het Centrum voor  

 Jeugd en Gezin;
 Geen aparte ‘potjes’ binnen het sociaal domein maar financieren wat nodig is;
 Voldoende middelen en capaciteit om verenigingen en vrijwilligers te ondersteunen;
 Profilering van Raalte als gezonde ‘sport en beweeg’ gemeente;
 Een stevig fundament neerzetten voor sporten, bewegen en vitaliteit (inclusief culturele   

 activiteiten) om inwoners, van jong tot oud, fysiek en mentaal gezond te krijgen en te houden;
 Blijvend ondersteunen van onze theaters en culturele instellingen, muziekverenigingen en het   

 Muzieknetwerk Salland;
 Blijvend stimuleren van cultuureducatie, vernieuwing van het cultuuraanbod en festiviteiten;
 Behouden en (meer) zichtbaar maken van ons culturele erfgoed.

Wat hebben we de afgelopen

periode gerealiseerd?

Waar zetten we de komende 

4 jaar op in?



Ruimte voor wonen, (agrarisch)  
ondernemerschap en recreatie

Wonen in de gemeente Raalte is in trek voor zowel onze eigen inwoners en ook voor mensen elders uit 
Nederland of uit andere culturen. Gemeente Raalte biedt ruimte, groen en noaberschap. Het CDA Raalte 
vindt het belangrijk dat er voor iedereen passende huisvesting is. Voor jongeren, gezinnen, ouderen maar 
ook kwetsbare inwoners, statushouders en arbeidsmigranten. Voor iedereen een passende huisvesting is 
geen gemakkelijke opgave. De vraag naar woningen staat onder druk. Het CDA Raalte wil meedenken 
voor toekomstgerichte oplossingen. Er is veel mogelijk als we samen meedenken en meewerken hierin. 
Het CDA Raalte steunt de werkgroep ‘herbestemming Pauluskerk’ in haar ideeën over het behoud van 
het aangezicht van de Pauluskerk en de Pauluskerk én bijbehorende grond te herbestemmen voor 
wooneenheden met als invulling het concept Knarrenhof.

De nationale opgaven en meer nog de stikstofproblematiek hebben een enorme impact op de 
agrarische sector. Met name stikstof heeft de afgelopen periode gezorgd voor en zorgt  nog steeds voor 
grote onrust en vertwijfeling gezorgd in de boerengezinnen. “Kan ik wel boer blijven, kan mijn zoon of 
dochter het bedrijf wel overnemen, heb ik op deze plek wel toekomst, hoe krijg ik de te maken kosten 
vergoed”,  zijn vragen waar vele boeren wakker van liggen. Een agrarisch ondernemer heeft net als elke 
andere ondernemer toekomstperspectief en langjarige zekerheid nodig. Een ondernemer heeft ruimte 
tot ontwikkelen nodig en ontwikkelen is meer dan alleen maar in omvang groeien. Een ondernemer 
heeft ook een verdienmodel nodig. Een dienst die van hem wordt verwacht te leveren, dient simpelweg 
vergoed te worden.  Het beleid is vooral gestuurd vanuit het Rijk en ook de Provincie. Maar ook 
gemeenten hebben vooral op ruimtelijk terrein een belangrijke rol in de transitie die de komende jaren 
zal plaatsvinden. Veel aandacht moet er uit gaan naar de sociaal maatschappelijke kant van de opgaven 
die er liggen bij de voornamelijk familiebedrijven in het buitengebied. 

Ook goede bereikbaarheid is belangrijk, via weg, spoor en per fiets. Niet alleen voor inwoners, maar zeker 
ook voor onze ondernemers en bedrijven is een goede bereikbaarheid cruciaal. We blijven ons hard 
maken voor een veilige voetgangers- en fietsoversteek van kruispunt Bos en een verbetering van de N35.

In elke kern van de gemeente Raalte staat een kerk. Deze kerk is vaak de reden dat er een gemeenschap 
is ontstaan en is altijd van grote waarde geweest. Behoud van zowel het gebouw als de waarde van een 
plek om samen te komen en elkaar te ontmoeten is ook nu nog belangrijk. We willen het mogelijk maken 
dat de kerkgebouwen een passende, nieuwe invulling krijgen en daarmee van waarde blijven in onze 
gemeenschap.

Tot slot is Salland en ook Raalte een mooi gebied met toeristische en recreatieve mogelijkheden. We 
hebben goede overnachtingsvoorzieningen, mooie fietsroutes zoals Verslingerd aan Salland en maken 
onderdeel uit van het Nationaal Programma Sallandse Heuvelrug. Het Overijssels Kanaal vormt een 
blauwe ader door Raalte en biedt kansen voor verdere ontwikkeling.  Daarmee zetten we Raalte nog 
meer op de kaart!



 Landelijke prioriteit voor de N35 door plaatsing op de MIRT lijst (=Meerjarenprogramma   
 Infrastructuur, Ruimte en Transport van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat)

 Er is overeenstemming over de aanpak van knooppunt Bos met provincie en Rijkswaterstaat;
 Renovatie belangrijke toegangswegen zoals de Zwarteweg in Nieuw Heeten en de    

 Almelosestraat in Raalte;
 Budget beschikbaar gesteld voor aanpak Dorpsstraat en Zwolseweg in Heino;
 Vaststelling van een meerjarenonderhoudsplan Openbare Ruimte.

Waar zetten we de komende 

4 jaar op in?

 Spreiding van nieuwbouw over alle kernen, waarbij naar behoefte wordt gebouwd met extra   
 aandacht voor onze jongeren en ouderen;

 Voorrangsbeleid voor mensen die sociaaleconomisch gebonden zijn
 Bevorderen van initiatieven zoals Collectief Particulier Opdrachtgeverschap of deelwoningen zodat  

 inwoners (meer) kans krijgen te bouwen in eigen kern;
 Woningbouw realiseren daar waar ook voorzieningen zijn;
 Ontwikkelen van een visie op huisvesting van arbeidsmigranten;
 Boerderij Strunk alleen in gemeentelijk eigendom houden als dit maatschappelijk toegevoegde  

 waarde biedt én met een rendabele exploitatie;
 Behouden van kerkgebouwen in alle buurtdorpen én in Raalte dorp, waarbij samen met inwoners  

 en parochianen naar een passende invulling wordt gezocht;
 Plek voor het (landelijk) Knarrenhofconcept waarbij verschillende leeftijdsgroepen plek krijgen en  

 vooral het omzien naar elkaar (noaberschap) toegevoegde waarde biedt;
 Het behoud van zoveel mogelijk landbouwgrond:
 Geen zonneparken op goede landbouwgrond;
 Verdere verstening in het buitengebied tegengaan door de rood voor rood regeling te wijzigen  

 en met name in te zetten op bouwen aangrenzend aan of in woonkernen en de benodigde   
 bouwgrond compenseren door de sloopkavels her in te richten als landbouwgrond. Hierbij blijft  
 maatwerk mogelijk;

 De overgangsgebieden rondom natuurgebieden blijven agrarische bestemd;
 Het versnellen van processen waardoor boeren sneller stappen kunnen zetten in de opgaven die  

 voor liggen, zoals:
 het inzetten van instrumentaria als kavelruil en grondbank om de verbetering van de    

 bedrijfsstructuur te verbeteren;

Wat hebben we de afgelopen

periode gerealiseerd?



 het blijven ondersteunen van ervencoaches en initiatieven als Salland Boert & Eet Bewust;
 Het ondersteunen van initiatieven tot extensivering en exploitatie van landbouwgronden rondom  

 N2000-gebieden door boeren zelf in een goede balans tussen natuur en landbouw;
 Het ondersteunen van boeren die hun bedrijf willen verbreden met een tak ten dienste van zorg,  

 klimaat, energie en natuur, recreatie en toerisme;
 Realisatie van knooppunt Bos en doorstroomweg N35;
 Realisatie van snelle fietsverbindingen tussen Raalte en Deventer en Raalte en Zwolle;
 Verdubbeling van het spoor tussen Zwolle en Enschede en realisatie van een transferium in   

 omgeving station Raalte om gebruik van trein te faciliteren en te stimuleren;
 Het onderzoeken van de kansen die het Overijssel Kanaal kan bieden vanuit leefbaarheid, recreatie  

 en historisch perspectief;
 Deelname Raalte aan Nationaal Park Sallandse Heuvelrug met startpunten in Luttenberg en   

 wellicht ook in Heeten en Nieuw-Heeten.

Ontwikkelen, leren en meedoen

Een leven lang leren en ontwikkelen zijn belangrijke (rand)voorwaarden geworden om goed, gezond en 
gelukkig te kunnen functioneren in onze maatschappij. De mogelijkheid om je te kunnen ontwikkelen 
en te blijven ontwikkelen willen we ook in de gemeente Raalte stimuleren. Ondanks dat leren en 
ontwikkelen een vanzelfsprekendheid lijkt, is dit het zeker niet. CDA Raalte wil scholing mogelijk maken 
en houden voor onze jongere generatie en ook voor de oudere generaties het mogelijk maken een 
inhaalslag te maken. Daarom vinden we het belangrijk dat in elk (buurt)dorp basisonderwijs wordt 
geboden en scholen hier ook goed voor toegerust zijn.

Iedereen verdient een kans voor scholing en ontwikkeling en een kans op de arbeidsmarkt. Daarnaast 
willen we kwaliteit en diversiteit in het onderwijsaanbod stimuleren, voor alle leeftijden en doelgroepen

We vinden het belangrijk dat alle kinderen zich goed kunnen ontwikkelen en goed voorbereid naar 
school gaan. En met tenminste een startkwalificatie de schoolbanken verlaten. Veel leerlingen krijgen 
extra ondersteuning. Als je niet goed mee kunt komen, krijg je als kind al gauw een stempel. 
Niet alle ondersteuning die nu wordt geboden, is (jeugd)zorg en zou dan ook niet met zorggeld betaald 
moeten worden.

Taal is essentieel om mee te kunnen doen in onze samenleving. We investeren daarom in goed 
taalonderwijs, ook voor statushouders en (arbeids)migranten. Informatie van officiële instanties zoals 
gemeente, bank, woningbouwvereniging of huisarts moet voor iedereen te begrijpen zijn. 

De arbeidsmarkt is continue in beweging. Sinds de aanvang van de corona pandemie hebben we te 
maken met een overspannen arbeidsmarkt; er is tekort. Wij, CDA Raalte, staan voor een aansluiting tussen 
onderwijs en arbeidsmarkt. Samen met werkgevers en onderwijsinstellingen is in de afgelopen vier jaar 
hard gewerkt aan een lokaal actieplan werk en daarvoor blijven we ons inzetten. Uitvoering van het plan is 
des te belangrijker. 



Wat hebben we de afgelopen

periode gerealiseerd?

 Vaststelling meerjarig investeringsplan huisvesting onderwijs;
 Nieuwbouw kindcentrum KBS de Korenbloem;
 Uitbreiding van de schoollocaties OBS De Vogelaar en KBS De Linderte;
 Vaststelling van een lokale Human Capital Agenda samen met lokale  

 bedrijven en onderwijsinstellingen;
 Veel aandacht voor techniekonderwijs.

Waar zetten we de komende 

4 jaar op in?

 Basisonderwijs in elke kern mogelijk houden;
 Renovatie scholen in Laag Zuthem en Nieuw Heeten en nieuwbouw school Heeten;
 Behoud van voldoende diversiteit en kwaliteit van het schoolaanbod;
 Uitvoering geven aan het lokale actieplan werk én passend leeraanbod voor werknemers;
 Vergroening schoolpleinen Raalte;
 Gezamenlijk als gemeente en scholen inzetten op het versterken van de weerbaarheid van   

 jongeren en hier de gelden van het Nationaal Programma Onderwijs voor gebruiken;
 Samen met scholen inzetten op passende ondersteuning van jongeren en duidelijke afspraken  

 maken over wat vanuit onderwijs dan wel vanuit zorg geboden wordt;
 Begrijpelijke informatie en uitleg van belangrijke thema’s aan alle inwoners door meer gebruik van  

 beeld/pictogrammen en filmpjes;
 Uitbreiding van het taalaanbod aan nieuwkomers en inwoners die de taal nog onvoldoende   

 beheersen, waarbij ook ondersteuning vanuit kunst- en cultuurvormen worden ingezet.

Eerlijke economie & bestaanszekerheid

Raalte kent veel MKB ondernemers. De ondernemers hebben een wereldwijd afzetgebied en daar zijn 
we trots op! We faciliteren en stimuleren deze ondernemers dan ook waar mogelijk en ondernemers 
waarderen de dienstverlening vanuit de gemeente goed. Het CDA staat voor een eerlijke lastenverdeling, 
dus ook een eerlijke verdeling van de OZB. Ook vinden we het belangrijk dat een eerlijke prijs betaald 
wordt voor producten, voor zowel lokale producten als voor producten die van verder weg komen. We 
stimuleren daarom korte ketens lokaal en fair trade producten



CDA staat voor een rechtvaardige samenleving waarin iedereen naar draagkracht bijdraagt. Mensen die 
minder te besteden hebben, kunnen een beroep doen op minimaregelingen. We willen vooral voorkomen 
dat kinderen niet mee kunnen doen omdat er geen geld is. We hebben speciale aandacht voor jongeren 
die 18 worden en informeren hen over wat er dan allemaal van hen verwacht wordt, met name op 
financieel gebied.

Werk is een belangrijke waarde om mee te doen en je van waarde te voelen. We bieden jongeren 
en volwassenen die niet op eigen kracht zich redden, hulp bij het vinden van een passende baan 
of dagbesteding. Voor onze kwetsbare inwoners bieden we als gemeente zelf een veilige beschutte 
werkplek. We vinden het belangrijk dat we in eigen beheer het beschut werken blijven uitvoeren op de 
locatie van De Productie.

Wat hebben we de afgelopen

periode gerealiseerd?

 Vroegsignalering en preventieaanpak schulden wordt vanuit de gemeente zelf opgepakt;
 Gemeente Raalte is aangesloten bij de Nationale Schuldhulproute en Geldfit;
 Een eerlijk minimabeleid waardoor inwoners met laag inkomen ook mee kunnen blijven doen;
 Verbindingen gemaakt tussen ketenpartners zoals gemeente met Humanitas en ZP Raalte;
 Het actieplan statushouders vastgesteld;
 Uitvoering corona steunmaatregelen (zoals TOZO en TONK) in eigen regie;
 Uitbreiding industrieterrein Heino.

Waar zetten we de komende 

4 jaar op in?

 Les-kist ‘Kansrijk – doorbreek de cirkel van armoede’ inzetten op scholen;
 Het actief aanbieden van de Kwikstart app aan jongeren die 18 worden;
 Voor elke inwoner een passende baan, vrijwilligerswerk of dagbesteding;
 Doorontwikkeling De Productie: naast beschut werk wordt onderzocht welke mogelijkheden De  

 Productie kan bieden voor uitvoering re-integratie activiteiten vanuit de Participatiewet;
 Aantrekkelijk houden van de winkelcentra (met name Heino en Raalte);
 Inzetten op een eerlijke prijs voor lokale producten en stimuleren van het gebruik van    

 fair trade producten;
 Geen WOZ verhoging als gevolg van het plaatsen van zonnepanelen op het dak



 Een eerlijke OZB verhouding tussen wonen, niet-wonen eigenaar en niet-wonen    
 gebruiker toepassen;

 Voldoende ruimte voor ondernemerschap:
 Door het stimuleren van innovatie van het MKB;
 Laten zien en promoten wat we als Raalter bedrijven te bieden hebben; 
 In de kernen voor de kleinere bedrijven;
 Op de industrieterreinen Heino en Raalte;
 Deelname aan de verdere ontwikkeling van en kansen die Regio Zwolle biedt.

Een leefbare aarde, nu én in de toekomst

De aarde is niet van ons. We hebben deze te leen voor onze kinderen. We bouwen daarom samen aan 
een plek en woonomgeving die we verantwoord aan onze kinderen kunnne doorgeven. We hebben 
wereldwijd veel te veel gevraagd en vragen nog steeds veel te veel van de aarde. Gevolg: een steeds 
groter tekort aan grondstoffen, extreme klimaatverschijnselen (opwarming van de aarde) en afnemende 
biodiversiteit.

Niet alleen wereldwijd maar ook lokaal moeten we maatregelen nemen om enerzijds de gevolgen te 
beperken (wateroverlast/ extreme droogte) en anderzijds verdere opwarming van de aarde te beperken. 
Dit betekent dat we zuiniger met onze grondstoffen moeten omgaan (circulaire economie), 
inrichting van onze omgeving aanpassen (klimaatadaptatie, vergroening) en van fossiele grondstoffen 
overgaan op duurzame energie (CO2 uitstoot minimaliseren). We zijn ons bewust van de opgave die elke 
gemeente heeft om bij te dragen aan duurzame opwek van energie. Als CDA Raalte kiezen we daarbij 
nadrukkelijk voor ‘zon op dak’ en niet voor gebruik van ‘goede’ landbouwgrond voor zonneparken. Wat 
windenergie betreft zijn de mogelijkheden voor een grote windturbine in onze gemeente beperkt, 
maar zijn vormen van kleinere windmolens zeker mogelijk, wanneer daar draagvlak voor is in de directe 
omgeving.

De insteek van het CDA is dat we dit zoveel mogelijk van onderop samen met de bewoners/ betrokkenen 
moeten oppakken en iedereen zal hieraan zijn steentje moeten bijdragen. Inwoners kunnen veel zelf 
doen, maar zijn zich nog lang niet altijd (voldoende) bewust hiervan. Maar er zijn ook mooie voorbeelden 
te noemen. Zo zien we op verschillende plekken lokale energie coöperaties ontstaan. Deze willen we 
graag faciliteren en ondersteunen.

Een probleem hierbij is dat het elektra netwerk voorlopig grotere projecten niet meer kan aansluiten.
Uitbreiding van het netwerk is duur en kost veel tijd. We moeten daarom inzetten op innovaties als ‘Smart 
Grid’ om de energie in de wijken zelf te houden.



Wat hebben we de afgelopen

periode gerealiseerd?

 Vaststellen van richtlijnen voor zonneparken;
 Inrichten van een (gemeentelijk) duurzaamheidsloket waar elke inwoner terecht kan voor advies;
 Verstrekken van subsidie voor energiebesparende maatregelen met extra aandacht voor minima;
 Vaststelling klimaatnota met onder andere de stimuleringsregeling afkoppelen & vergroenen;
 Aanpak ‘Groen samen Doen’;
 Bestrijding eikenprocessierups;
 Voorbereiding van de verkabeling: het ondergronds brengen van elektriciteitskabels waarmee het  

 woon- en leefklimaat van Raalte Zuid wordt verbeterd.

Waar zetten we de komende 

4 jaar op in?

 Stimuleren van zon op dak voor eigen gebruik;
 Grote bestaande én nieuwe daken alvast geschikt maken voor zonnepanelen;
 Stimuleren ontwikkelen van initiatieven voor alternatieve energieopwekking zoals monovergisters
 Inzetten op verlaging van het energieverbruik door:
 Het stimuleren van inwoners om de woning te isoleren;
 Inzetten op voorlichting aan inwoners om hen bewust te maken wat ze zelf kunnen doen aan   

 energiebesparing en duurzaamheidsmaatregelen;
 Uitbreiden van de aanpak “Groen samen Doen” en faciliteren ‘groene’ inwonersinitiatieven;
 De richtlijnen voor zonneparken elke 2 jaar evalueren en zo nodig aanpassen;
 Windturbines alleen toestaan als het past in de omgeving, bij voldoende draagvlak én als sprake is  

 van minimaal 50% lokaal eigendom;
 Stimuleren hergebruik van materialen;
 Uitbreiden van de beschikbare transport capaciteit van elektra-net bij aanleg en renovatie;
 Slimme laadpalen plaatsen in nieuwe en gerenoveerde wijken;
 Opgewekte energie binnen de wijk zelf beschikbaar houden door ‘smart grid’ technologie;
 Het daadwerkelijk ‘verkabelen’ van elektriciteitskabels en monitoren dat dit volgens planning   

 wordt uitgevoerd;
 Voortzetten van de subsidie voor duurzaamheidmaatregelen Particulieren en deze uitbreiden naar  

 een regeling voor bedrijven;
 Bij de ontwikkeling van nieuwe wijken rekening houden met nieuwe gezonde en/of groene   

 initiatieven zoals pluk- en beweegtuinen.  



Betrouwbare overheid, digitalisering  
& burgerparticipatie

Het CDA Raalte staan voor een betrouwbare, eerlijke overheid voor iedereen! De wereld verandert, 
wij ontwikkelen en innoveren ons continue. Dat merken we ook in de besturing van een gemeente. 
De gemeente Raalte is een vooruitstrevende gemeente met een modern en vernieuwend gemeente 
bestuur. Wij ondersteunen dit en willen ons steentje hierin bijdragen door open en transparant te zijn, 
doen wat we zeggen en ruimte geven voor de initiatieven van de inwoners van Raalte. Noaberschap en 
samen doen geeft het fundament voor vertrouwen en toekomst. We willen als CDA Raalte bereikbaar en 
benaderbaar zijn. Wethouders en raadsleden zoeken inwoners actief op in dorpen en wijken. Wij willen 
samen meedoen, naar elkaar luisteren en respectvol met elkaar omgaan en verwachten dat ook van onze 
inwoners. 

Een betrouwbaar gemeente bestuur denkt en werkt mee aan het geven van ruimte om samen een fijne 
samenleving te maken. De overheid geeft de grenzen aan, bestrijdt onrecht en streeft naar veiligheid 
in onze buurt en het vertrouwen in elkaar. Veiligheid faciliteert de gemeente door het bieden van hulp 
bij incidenten en het bieden van handhaving bij onrust en onrecht (openbare orde en veiligheid) van 
hulpdiensten als politie, brandweer en ambulance. En dit alles in samenwerking met de veiligheidsregio 
en zorgverleners. 

Een betrouwbare overheid kent ook een gezonde financiering: eerst verdienen, dan uitgeven. Een 
evenwichtig financieel beleid maakt alle plannen mogelijk.

Steeds meer diensten worden digitaal aangeboden. Zo ook gemeentelijke diensten. Het CDA vindt het 
belangrijk date deze diensten voor niet-digitaal vaardige inwoners ook analoog aangeboden blijven. 

Drugsproblematiek, ontevredenheid in de samenleving, criminaliteit en ondermijning zijn thema’s die 
meer een meer drukken op het gevoel van veiligheid. Wij willen meedenken en meewerken aan het 
geven van voorlichting voor afname van drugsgebruik, geweld en criminaliteit én ondermijning in het 
buitengebied. Ook digitale ondermijning is in onze gemeente aan de orde en vraagt daarom aandacht.

Buurtbemiddeling is al een ingeburgerd middel. Dit middel kunnen we verder uitbouwen en hierin 
samen optrekken met politie en brandweer. We willen inventariseren wat buurtbemiddeling nodig heeft 
en in kaart brengen waar de knelpunten zitten. 



Wat hebben we de afgelopen

periode gerealiseerd?

 Hoge scores op het inwonersonderzoek ‘Waar staat je gemeente’, waar in we zijn gestegen  
 van een 6,6 naar een 7,3

 Hoge tevredenheid bij inwoners over participatie en kunnen meepraten in de Quick-scan   
 lokale democratie

 Invoering van het digi-panel
 Aanpak ondermijning buitengebied

Waar zetten we de komende 

4 jaar op in?

 Een gezond financieel beleid waarbij kosten evenredig verdeeld worden;
 Goed werkgeverschap: om de dienstverlening en participatie vanuit de gemeente    

 verder te verbeteren;
 Stimuleren kleinschalige initiatieven op buurt- en wijkniveau;
 Voorlichting aan ouderen over [digitale] oplichting via whatsapp, bankpasfraude en andere   

 vormen van oplichting of misbruik;
 Meer en beter toelichten hoe genomen besluiten tot stand komen;
 Laten zien wat we als CDA bereiken en hebben bereikt voor onze inwoners
 Actief onder de aandacht brengen van de mogelijkheden voor inwoners om met    

 eigen initiatieven te komen;
 Duidelijke kaders bieden wanneer inwoners worden betrokken bij projecten in de eigen omgeving  

 en waarbij de regie bij de gemeente ligt; 
 Doelmatig (goed en regelmatig) gebruik van het digitale inwonerspanel;
 Uitbreiding van inzet BOA’s als het gaat om preventie en signalering in het buitengebied   

 en rondom scholen;
 Geen coffeeshops toestaan in Raalte.


