
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verkiezingsprogramma 2018-2022 

 

Denk mee, doe mee, leef mee 

 

CDA Raalte 

 

 



Het CDA staat voor: 
 
 
Het Christen-Democratisch Appèl (CDA) is een christelijk geïnspireerde partij in het centrum 

van de politiek. De partij is herkenbaar door de 4 kernbegrippen: Publieke gerechtigheid, 

Rentmeesterschap, Gespreide verantwoordelijkheid en Solidariteit. 

Publieke gerechtigheid: Het CDA staat pal voor de rechtsstaat als onmisbare 

voorwaarde voor de bescherming van menselijke waardigheid. De overheid is er om 

samenleven mogelijk te maken voor ons allemaal. Een betrouwbare overheid stelt duidelijke 

grenzen en geeft mensen zekerheid. De overheid is er ook om onrecht te bestrijden, ze 

moet rechtvaardig zijn. En: de overheid moet een schild zijn voor jong en oud, iedereen die 

kwetsbaar is en niet mondig (genoeg) is om zelf voor zijn of haar recht op te komen. 

Rentmeesterschap: Vanuit een besef van verbondenheid tussen de generaties voelt het 

CDA zich geroepen tot zorg voor natuur en cultuur. Rentmeesterschap betekent de wereld 

beter achterlaten voor onze kinderen dan we haar zelf hebben gekregen. Dat geldt 

vanzelfsprekend ook voor onze directe leefomgeving en voor alle belangrijke zaken in het 

leven van mensen in de gemeente Raalte. 

Gespreide verantwoordelijkheid: "Van verzorgingsstaat naar verzorgingsstraat" drukt 

kernachtig uit wat we met dit uitgangspunt bedoelen. De erkenning van mensen, die initiatief 

nemen om iets voor hun straat of dorp te betekenen. Daarbij denken we aan verenigingen, 

organisaties, kerken etc. die hun steentje bijdragen aan de samenleving. En de vele 

mantelzorgers en vrijwilligers die alle dagen van het jaar klaar staan voor mensen die op hen 

kunnen rekenen. De kunst is hen te steunen, zonder als overheid de verantwoordelijkheid 

over te nemen. En klaar te staan als het nodig is, maar vooral niet in de weg lopen. 

Solidariteit: we verdiepen ons in de zorgen van anderen. Solidariteit komt direct voort uit 

de opdracht om er voor de ander (de naaste) te zijn. En anderen te behandelen, zoals je zelf 

ook behandelt wilt worden. Dan vervagen gemeentegrenzen en landsgrenzen en hebben we 

ook open oren en ogen voor de noden elders in de wereld.  

 

Vanuit deze 4 kernbegrippen willen ook de CDA-vertegenwoordigers in Raalte hun steentje 

bijdragen aan de lokale politiek. Daarbij willen wij bescherming bieden aan de zwakken in 

de samenleving en tegen de vele bedreigingen, die op ons afkomen. Ons verlangen om het 

goede te behouden en te leven vanuit de hoop en verwachting. Wij willen geloofwaardig 

overkomen en durven waar nodig om garanties te vragen om onze doelen te bereiken. 

Door de veranderingen in de samenleving, verandert ook de manier van het raadswerk. Er 

zal veel meer interactie zijn tussen de politiek, de ambtenaren en de samenleving. CDA-ers 

weten waarvoor zij staan en waar zij het voor doen!  

 



Denk mee, doe mee, leef mee: CDA, bij uitstek de lokale partij  
 
 
Met dit verkiezingsprogramma richt het CDA Raalte zich tot iedereen die zich betrokken 
voelt bij Raalte, een prachtige gemeente!  
In de gemeente Raalte staan voor het CDA de mensen centraal. Mensen, die als betrokken 
inwoners met elkaar wonen, werken en bouwen in en aan Raalte.  
De plannen van het CDA Raalte versterken de basis voor de welvaart en het welzijn voor de 
komende jaren. Dat betekent dat we nu verstandig moeten investeren om daar straks de 
vruchten van te dragen. Daarbij willen wij niet dat de gemeentelijke overheid alles van 
bovenaf gaat regelen, maar dat de overheid helpt initiatieven vanuit de samenleving ruimte 
te geven en mogelijk te maken. Het CDA heeft vertrouwen in mensen, vertrouwen in hun 
gezond verstand en daarom vertrouwen in de toekomst. 
 
Het CDA heeft zich als collegepartij de afgelopen jaren ingezet voor de inwoners van de 
gemeente Raalte. Daarbij is er naar gestreefd om de politieke keuzes zo dicht mogelijk bij de 
inwoners van Raalte te brengen. Veel is er bereikt, niet altijd door het CDA alleen, maar 
vaak ook door een goede samenwerking met de coalitiepartij Gemeente Belangen en soms 
ook samen met de oppositie. Zo gaat dat en zo hoort dat in de lokale politiek.  
De lokale CDA-ers zijn onderdeel van het landelijk Christen Democratisch Appèl en kunnen, 
indien nodig, rekenen op steun vanuit dit netwerk. Er is veelvuldig overleg met Kamerleden 
en leden van Provinciale of Gedeputeerde Staten. Dit komt de kwaliteit van de voorstellen 
en besluiten ten goede.  
 
Wat hebben wij bereikt? 
Per hoofdstuk in dit verkiezingsprogramma geven wij steeds eerst de punten, die er de 
afgelopen vier jaar zijn bereikt, aan.  
 
Speerpunten! 
Elk hoofdstuk sluiten wij af met onze speerpunten voor de komende vier jaar. Onderwerpen 
die wij, ook nu weer samen met andere partijen, de komende raadsperiode willen realiseren 
in het belang van een sterker, mooier, veiliger en duurzamer Raalte. 
 
 
 
Guus Temmink, lijsttrekker CDA Raalte 
 



 

 
Openbare orde en veiligheid 

  



Het zorgen voor de veiligheid is een kerntaak van de overheid, maar bovenal een 
basisbehoefte voor een sterke samenleving. Niet alleen een sterke politiemacht zorgt voor 
veiligheid: ook de verantwoordelijkheid die de inwoners zelf nemen draagt daar aan bij. Wij 
richten ons in het bijzonder op het tegengaan van criminaliteit, die een grote impact heeft op 
het slachtoffer, diens directe omgeving en het veiligheidsgevoel in de maatschappij. Daarbij 
denken wij aan woninginbraken, maar ook aan thema’s als verkeersoverlast, veilige 
schoolomgeving / openbare ruimte en overlast van rondhangende jongeren / vandalisme. 
Veiligheid maken wij met zijn allen! Zo wordt gericht gewerkt aan een groter 
veiligheidsgevoel. Inwoners, politie en gemeente gaan met elkaar in gesprek over de 
veiligheid in de buurten. Voor een grotere veiligheid in wijken en buurten blijft het CDA 
voorstander van het aanstellen van wijkagenten. De gemeente attendeert bewoners op 
BuurtWhats-App’s om het veiligheidsgevoel te vergroten. De taak van buurtpreventie is het 
signaleren en melden van overlast en verdachte situaties, zodat de politie in actie kan 
komen daar waar nodig. Digitale veiligheid is ook in het gemeentehuis een steeds groter 
wordend dilemma. De gemeentelijke diensten moeten goed weerstand kunnen bieden tegen 
ongewenste digitale inmenging. Ook op scholen moet er aandacht worden besteed aan de 
risico’s van de digitale wereld waarin we leven. Digitale weerbaarheid is belangrijk voor alle 
groepen in de samenleving. Via actieve voorlichtingscampagnes op scholen wil het CDA, dat 
er geattendeerd wordt op de risico’s en de verslavende werking van tabak, alcohol en drugs. 
Coffeeshops en bedrijven die leveren aan coffeeshops zijn niet welkom in de gemeente 
Raalte.  
 

Buurtbemiddeling en mediation 
Het voorkomen van conflicten is natuurlijk het beste, maar soms is een conflict 
onvermijdelijk. Juridische conflicten kosten de gemeenschap veel geld. Daarom wil het CDA 
dure en langdurige juridische processen voorkomen. Dat kan door in te zetten op 
buurtbemiddelaars als het gaat om ergernissen zoals geluidsoverlast, parkeeroverlast, 
rommel, overhangende struiken, overlast van kinderen en huisdieren. Ook (pre)mediation 
kan veel langdurige processen voorkomen. 
 

Politie  
De inzet van politie wordt het beste lokaal geregeld. Het CDA vindt dat het politiebureau of 
een andere vorm van direct contact met de politie dicht bij huis moet blijven en 
publieksvriendelijke openingstijden hebben. De drempel om de politie te benaderen dient zo 
laag mogelijk te worden. De politie benaderen via social media moet tot de mogelijkheden 
behoren. Wij willen daarnaast het doen van aangifte via internet bevorderen. De wijkagent is 
de spin in het web en moet daarom zichtbaar zijn voor de buurt.  
 

Brandweer en preventie 
Vrijwilligers zijn onmisbaar voor de brandweer. Zij verstaan hun vak, kennen de omgeving 
goed, zorgen voor betrokkenheid bij de woonplaats en houden de brandweerzorg 
betaalbaar. Het CDA wil dat brandpreventie, bij woningen, bedrijven en stallen hoog op de 
agenda staat. Regionalisering in de Veiligheidsregio is een goede zaak om de 
professionalisering naar een hoger niveau te brengen maar er moeten mogelijkheden blijven 
om lokale accenten te kunnen leggen. 
 

Hier gaan we voor: 
• Continuering van de rol van de wijkagent 
• Contact met de politie via social media moet mogelijk zijn 
• Actieve voorlichting op scholen over verslavingsrisico’s  
• Geen coffeeshops in Raalte 



 
Energie en duurzaamheid 

  



 
 

Wat hebben wij bereikt: 
 

• Ondersteuning energiepark Heeten 

• Er is meer geld vrijgemaakt voor duurzaamheidsbeleid initiatieven uit de samenleving 

• Energiebesparingsprogramma met particulieren en Salland Wonen 

• Zonnepanelen op Nieuw Tijenraan en gemeentelijke gebouwen 

• Verduurzaming en energieneutraal maken Zwembad Heeten middels Leader 

• Restafval is aanzienlijk minder geworden door hergebruik. Afval is een grondstof voor 
nieuwe producten. Het CDA steunt ontwikkelingen op dit gebied. 
 

 
CDA wil dat de gemeente Raalte zich maximaal inzet voor een duurzame samenleving, door 
onder andere mee te denken met plannen van particulieren en bedrijven om energie op te 
wekken of om woningen en/of bedrijfsgronden en -panden te verduurzamen. 
Er is alleen ruimte voor windmolens en bio vergisters op initiatief van bewoners met 
voldoende draagvlak in de omgeving en goede landschappelijke inpassing. CDA 
ondersteunt nieuwe initiatieven voor ontwikkeling van duurzame energie. Voor het opwekken 
van zonne-energie wil het CDA Raalte eerst kijken naar  mogelijkheden op daken van 
huizen en schuren. Bij voorkeur wordt er geen landbouwgrond gebruikt.  
Conform landelijk beleid wordt er extra geïnvesteerd in aanpassen gasloze woningen. Voor 
nieuwe woningen in Raalte welke gasloos en all-electric (energie neutraal) worden gebouwd 
moeten stimuleringsmaatregelen worden opgesteld. 
Het asbestdakenverbod van 2024 maakt het toch al complexe probleem van vrijkomende 
agrarische gebouwen nog complexer. Het CDA ondersteunt de stimuleringsmaatregelingen 
voor de komende jaren voor de verwijdering van asbestdaken van agrarische gebouwen en 
de stimuleringsmaatregelen van stortingen van asbest van particuliere daken. 
 
Op dit moment loopt er een onderzoek naar de haalbaarheid om de hoogspanningskabels 
binnen de bebouwde kom ondergronds te brengen. Het CDA Raalte staat positief tegenover 
deze doelstelling, mits ook de provinciale en/of landelijke overheid hier een substantiële 
financiële bijdrage aan wil(len) leveren. We willen dat de gemeente zich maximaal inzet om 
de financiering rond te krijgen. 
 

Hier gaan we voor: 
• Positieve houding initiatieven duurzaamheid particulieren en bedrijven 

• Bij raadsvoorstellen wordt een duurzaamheidsparagraaf opgenomen 

• Stimuleringsmaatregelingen energie neutraal bouwen 

• Stimuleringsmaatregelingen gasloze woningen 

• Maximale inspanning onderzoek financiële mogelijkheden hoogspanningskabels binnen 
bebouwde kom ondergronds 

• Stimuleringsmaatregelingen verwijdering asbest daken agrarische gebouwen 
 
 



 
Ruimte, wonen en mobiliteit 

  



Dit hebben we bereikt: 
• Nieuw bestemmingsplan Buitengebied 

• Nieuw Vrijkomende Agrarische Bebouwing beleid, met schuur voor 
schuurregeling, sloopbank, uitbreiding Rood voor Rood regeling om meer ruimte 
te geven aan ontwikkelingen op het platteland 

• Woningbouw gerealiseerd in alle kernen 

• Herontwikkeling van Mariaoord in Luttenberg  

• Samenwerkingsinitiatief tussen bewoners, betrokken organisaties en 
gemeentelijke overheid: “Groen samen doen” 

• De aanpak van:  
o Laag Zuthem 
o de Zwarteweg in Nieuw Heeten  
o de Horstweg in Broekland.  
o de Nijboersbrug  
o de vernieuwing van het Bouwhuisplein in Broekland 
o Herinrichting Marktplein Heino 
o Herinrichting Molenhof Raalte 
o Realisatie boomgaard Heino 
o Extra geld voor onderhoud straten wegen pleinen 
o Aanpak verbetering en veiligheid N35 (15 miljoen) 
o Aanpak Kruispunt Bos met fietstunnel naar Raalte Noord 
o Inventarisatie Verkeersveiligheidsknelpunten 
o Reconstructie Zwolsestraat Raalte bij Tijenraan tot fietsstraat 
o Binnenkort start de aanleg van de schoolzone in Heeten en is de aanpak 

van de Weseperweg in Heeten in voorbereiding. 

• MFA’s (Multifunctionele accommodaties) gerealiseerd of vernieuwd in:  
o Nieuw Heeten: de Belte,  
o Mariënheem: de Schalm,  
o Broekland: de Huuskamer,  
o Heeten: Trefpunt,  
o Laag Zuthem: Trefpunt  
o Heino: Dorpshuis,  
o Luttenberg: Elckerlyc,  
o Liederholthuis: d’ Olde Wettering. 

• De aanstelling van een ruimtecoach en een gebiedscoördinator 
 
 

Wonen 
Iedereen moet met plezier kunnen wonen in de gemeente Raalte. Het CDA streeft er 
naar dat in alle kernen het bouwen van nieuwe huizen mogelijk moet blijven, 
rekening houdend met provinciaal beleid. Het aanbod van nieuwe woningen dient 
afgestemd te worden op de vraag van de verschillende groepen met bijzondere 
aandacht voor de starters.  
Verder willen wij inzetten op meer levensbestendige woningen: huizen waarin 
mensen als zij ouder worden kunnen blijven wonen.  
Ten slotte pleiten wij voor een ‘groene toets’ nieuwe woningen, zodat in één 
oogopslag duidelijk is hoe duurzaam en energiezuinig deze woningen zijn.  
 
 



Mobiliteit 
Het CDA blijft kiezen voor een goede ontsluiting van de gemeente Raalte, zowel per auto, 
fiets als het openbaar vervoer. Het CDA blijft zich inzetten voor een N35 met 2 x 2 rijbanen.  
Daarnaast willen wij in samenspraak met de provincie kijken naar de mogelijkheid van een 
transferium aan de noordzijde van het station voor een snelle overstap van de auto naar de 
trein. Op lange termijn blijven wij streven naar een rondweg om Mariënheem. 
Het CDA wil op korte termijn maatregelen ten gunste van verkeersveiligheid en leefbaarheid 
binnen Mariënheem.  
 

Treinverkeer  
Het treinverkeer door Raalte zal in de nabije toekomst geïntensiveerd worden. Het CDA pleit 
voor tijdige erkenning doorstroming verkeer Raalte dorp en zal dit tijdig bespreekbaar maken 
met de betrokken instanties. 
 

Hier gaan we voor: 
• Realisatie nieuwbouw in alle kernen, afgestemd op de vraag van de diverse groepen 

en met bijzondere aandacht voor de starters. 

• Meer levensbestendige woningen. 

• Het CDA blijft kiezen voor een goede ontsluiting van de gemeente Raalte, zowel per 
auto, fiets als het openbaar/WMO vervoer en buurtbus. 

• Het CDA blijft zich inzetten voor de N35 met 2 x 2 rijbanen. 

• Onderzoek mogelijkheden voor een transferium. 

• Op lange termijn blijven we streven naar een rondweg om Mariënheem. 

• CDA wil op korte termijn maatregelen van verkeersveiligheid en leefbaarheid in 
Mariënheem. 

• Rustplekken en speeltuinen met banken, prullenbakken en bomen naar behoefte. 

• Een openbare ruimte -die naast het minimale schoon, heel en veilig- ook uitnodigt als 
prettige plek om te bewegen en te ontmoeten. 

• Het faciliteren van moestuinen en fruitboomgaarden in en nabij de kernen. 

• Expliciet willen wij meer geld vrijmaken voor het onderhoud van het openbaar groen 
en het uitbreiden van het maaibeleid.  

• Daarnaast willen wij werk maken van een betere verlichting en een betere markering 
van de route richting het sportpark Ramele.  

 

Landbouw 
De agrarische sector is een belangrijke sector voor de gemeente Raalte. Daar is het CDA 
Raalte trots op! Boeren hebben nu en houden ook in de toekomst een belangrijke rol in de 
groene buitenruimte in onze gemeente. Daarbij wil het CDA geen verplichte onttrekking van 
goede landbouwgronden voor natuurontwikkeling. Agrarische ondernemers werken in de 
natuur en weten als geen ander de natuur te koesteren en te beschermen voor een 
duurzame toekomst. In goed overleg met andere betrokkenen moet die toekomst worden 
vormgegeven.  
 

Hier gaan we voor: 
• Toerisme en agrarisch ondernemerschap moeten kunnen worden gecombineerd.  

• Wegen met veel landbouwverkeer worden, in overleg met de agrariërs veiliger 
gemaakt.  

• De gemeente heeft actief meegewerkt aan de totstandkoming van goed internet voor 
het buitengebied en de agrarische sector.  

• In overleg met de vertegenwoordigers uit de agrarische sector, gaat de gemeente 
actief scholieren informeren over voeding en waar dit vandaan komt.  

• Het CDA wil dat wordt onderzocht dat het Landbouwverkeer gebruik mag maken van 
de rondweg in Heeten. 



 

 

Economie 
  



Dit hebben we al bereikt:  
• Betaald parkeren afgeschaft 

• Economisch actieprogramma met en door ondernemers 

• Centrumvisie Raalte kern uitgevoerd 

• Leegstandsaanpak door nieuwe winkelconcepten 

• Koopzondagen afgestemd op behoefte van de verschillende kernen 

• Ondernemersfonds t.b.v. extra promotie en marketing Raalte kern gerealiseerd 

• Pijler Recreatie & Toerisme versterkt door extra inzet op Salland marketing 

• Ondernemersklimaat versterkt door inzet taskforce ondernemersdienstverlening 

• Revitalisering bedrijventerreinen Zegge Raalte en Blankenfoort Heino 

• Versnelling vergunningprocedures 

• Mogelijkheden voor lokale ondernemers verruimd bij gemeentelijke inkoop 

• Blijvende inzet op aantrekken nieuwe bedrijven en behoud huidige bedrijven; nieuwe 
vestiging Jumbo distributiecentrum 

• Versterkte rol van Raalte binnen de economische Regio Zwolle via clusters 
Recreatie &Toerisme en Agrifood 

• Versterking markten Raalte door onder meer start concept ‘Zomerse markten’ 
 
Door de gezamenlijke inzet van ondernemers en gemeente staat de economie van Raalte er 
steeds beter voor. Er wordt hard gewerkt aan een versterkt ondernemersklimaat waarbij de 
rol van de gemeente zich richt op ruimte geven, faciliteren en verbinden. 
Een vitale economie is belangrijk voor Raalte. Werkgelegenheid is een van de pijlers die 
onze leefbaarheid draagt. De gemeente faciliteert hierbij. In een dergelijk klimaat blijven 
ondernemers bereid ook hun maatschappelijke bijdrage te leveren, door onder meer 
ondersteuning aan verenigingen en hun vrijwilligers en kansen te bieden aan inwoners met 
een afstand tot de arbeidsmarkt. Aan dit "sociale contract" hecht het CDA veel waarde! 
 
Het CDA blijft zich inzetten voor een economisch krachtig Raalte en een verdere versterking 
van het ondernemersklimaat.  
 

Hier gaan we voor: 
• Versterking winkelcentra in de kernen Raalte, Heino en Heeten 

• Ruimte voor lokale bedrijvigheid 

• Het CDA wil de verkoop van kavels stimuleren door de grondprijs te flexibiliseren.  

• Versterking ondernemersdienstverlening 

• Het CDA pleit voor regionale samenwerking ter versterking van de economie 

• Verbetering aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt 



 

Samenleving 
  



Onderwijs 
Wat hebben we al bereikt: 
• Nieuwbouw basisschool de Kwintijn, in Raalte-Zuid 

• Nieuwbouw basisschool St Nicolaas in Lierderholthuis 

• Nieuwbouw Carmel College Raalte 

• Ontwikkeling Nieuwbouw Korenbloem Raalte 

• Ondersteuning Passend Onderwijs 

• Integratie Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk 

• Leerlingenvervoer opnieuw aanbesteed, wordt georganiseerd door TCR 

• Taalschool voor nieuwkomers in Salland 

• Nieuw Cultuurbeleidsplan met aandacht voor Cultuureducatie en schoolvoorstellingen 

• Ondersteuning van de Cultuursector door Cultuurmakelaar en 
Cultuurcombinatiefunctionaris 

• Subsidie verstrekt aan de protestantse gemeente voor de restauratie/conservatie van de 
fresco’s in de Plaskerk 

• Aandacht voor Erfgoed en Historie 

• Ondersteuning De Coöperatie/Maalderij Heino 

• Ondersteuning evenementen zonder verdienmodel 

• Verbouwing Museum de Laarman Luttenberg 

• Voortzetting bespeling Carillon 
 

 “Een volk dat leeft, bouwt aan zijn toekomst” 
Onderwijs is één van de bouwstenen naar een mooie toekomst. Het tot wasdom laten 
komen van de aanwezige talenten. Het CDA bouwt mede aan de toekomst en stelt dan ook 
alles in het werk om in alle kernen het basisonderwijs te behouden. Kinderen gedijen immers 
het best in hun eigen vertrouwde veilige leef-woonomgeving. Ouders en 
onderwijsorganisaties bepalen de inhoud, vorm en organisatie van onderwijs, zoals in de 
onderwijswet is vastgelegd.  
Het CDA vindt dat de lokale overheid naast het zorgdragen voor een adequate en passende 

huisvesting ook niet moet schromen om met de onderwijsorganisaties in overleg te treden 

om het onderwijs te optimaliseren. Dit geldt voor alle onderwijstypen binnen de 

gemeentegrenzen.  

Het CDA wil dat er voldoende aandacht is voor de opleiding van vaklieden. Denk hierbij aan 

jongeren die naar het vmbo gaan en doorstromen naar het mbo. Initiatieven die 

ontmoetingen en nieuwe vormen van onderwijs in technische-, bouw- en installatieberoepen 

stimuleren zijn daarbij belangrijk. De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt vereisen steeds 

meer flexibiliteit van werknemers en werkgevers. Meer vrijheid voor de werknemer vraagt 

meer en wellicht een ander type ondernemerschap. Bij alle opleidingen dient dan ook 

aandacht te zijn voor dit veranderende ondernemerschap 

Hier gaan we voor: 

• Het stimuleren en faciliteren van de ontwikkelingen naar kind centra. Waar voor-

naschoolse opvang, peuterzalen, basisonderwijs en andere organisaties zeer nauw 

met elkaar samenwerken.  

• Het monitoren in samenwerking met de ouders en onderwijsorganisaties van de 

onderwijskundige ontwikkelingen en de leerlingenaantallen.  

• De leegstand van leslokalen die door de krimp van de leerlingenaantallen gaande is 

niet alleen financieel op het onderwijs af te wentelen. Samen zoeken naar bruikbare 

oplossingen.  



• Schoolgebouwen moeten ‘fris’ zijn en een goed binnenklimaat hebben. 

Schoolgebouwen moeten voor elk kind een passende plek bieden. Ook als dat 

aanpassingen vraagt in het belang van het kind. 

• Goede en veilige fietsroutes naar de scholen. 

• Rondom de scholen zones, waar mogelijk gemotoriseerd verkeer gescheiden wordt 

van de andere verkeersdeelnemers.  

• Adequaat leerlingenvervoer voor die leerlingen die daar op zijn aangewezen. 

• Een meer zichtbaar en gemakkelijk aanspreekbaar Centrum Jeugd en gezin op de 

scholen 

• Het behoud van maatschappelijke stages voortgezet onderwijs. 

• Initiatieven die ontmoetingen en nieuwe vormen van onderwijs in technische-, bouw- 

en installatieberoepen stimuleren.  

• Het organiseren van een “vangnet” voor hen die vroegtijdig het onderwijs 

ongediplomeerd verlaten.  

Cultuur 
Cultuur is belangrijk voor mens en samenleving. Het draagt onder meer bij aan de 
persoonlijke ontplooiing van mensen en een gevoel van verbondenheid binnen 
gemeenschappen. Met cultuur zijn dus persoonlijke en maatschappelijke waarden gemoeid. 
Het is belangrijk dat we met elkaar proberen te bewaren wat voor onze geschiedenis, traditie 
en cultuur van waarde is.  
 

Waar gaan we voor: 
• Laagdrempelige voorzieningen voor het beoefenen van muziek en kunst in haar 

diversiteit.  

• Maatwerk om talenten in alle diversiteit optimaal te ondersteunen.  
 

Sport 
Wat is er bereikt: 
• Nieuwbouw van het sportcomplex Tijenraan met drie zwembaden, 2 sporthallen, Fitness, 

Fysiotherapie, Biljart en sportcafé. 
• Vernieuwing van het zwembad de Tippe in Heino en samenwerking met de Vrienden van 

de Tippe 
• De aanleg van kunstgrasvelden in Nieuw Heeten, Heeten en bij Rohda Raalte. In 

Mariënheem volgt aanleg in 2018 
• Het Sportbedrijf Raalte is verzelfstandigd 
• De verzelfstandiging van de sporthal Hoogerheyne in Heino 
• Nieuwe spelzaal bij basisschool ‘de Kwintijn’. 

• AV Salland heeft een nieuwe Atletiek-accommodatie met sprintbaan en clubhuis 
gekregen 

• De financiering van de verbouwing van het clubhuis en 2e Hockeyveld bij SMHC Ramele 
• De financiering van de verbouwing van ’t Aspel Mariënheem 
• De aanleg van Beachvelden in Broekland, Heino, Luttenberg en op het dak van nieuw 

Tijenraan 
• Uitbreiding van het aantal combinatiefunctionarissen, dat op school lesgeeft en 

sportstimulering doet 
• Het benoemen van een regiocoördinator ter stimulering van de G-sporten;  
• De terugkeer van het Schoolzwemmen 

 
 



Bewegen is heel belangrijk, als ontspanning en een belangrijke voorwaarde voor een 
gezond leven. Sport heeft ook een andere functie: het brengt mensen samen en maakt 
mensen weerbaar. Als mens zijn we verantwoordelijk om zelf actief en gezond te zijn. Het 
CDA wil zowel voor jongeren als ouderen facilitairen om op verschillende manieren sportief 
actief te zijn. Dan ontstaat er een variatie in sport en spel voor jong en oud.  
Naast sport en bewegen is gezonde voeding een belangrijke pijler in de preventieve 
gezondheidszorg. Gezonde voeding draagt bij aan het voorkomen van overgewicht.  
 

Hier gaan we voor: 
• Het jaarlijks organiseren van een sportdag voor ouderen  

• Het aanleggen van jeu de boules-banen.  

• Meer aandacht voor het programma “Raalte Gezond” en promoten van gezonde 
(sport)kantines. 

• Het beleid rondom goedkope leningen voor de realisatie van sportaccommodaties 
voort zetten. 

• Een eigentijdse sportvisie ontwikkelen. 
 
 

Vrijwilligers, vrijwilligerswerk en verenigingsleven. 
Vrijwilligers, mensen die zich met hart en ziel inzetten voor een ander, vormen een 
onmisbare schakel in de binding en leefbaarheid van onze dorpen, wijken en buurten.  
Het is steeds lastiger om mensen structureel aan verenigingen te binden.  
Verenigingen met al hun vrijwilligers zijn het cement van de samenleving. Daar leren 
jongeren: dat sport leuk is, samen te werken, om te gaan met teleurstellingen, de handen uit 
de mouwen te steken, respect te hebben voor gezag (trainer, scheidsrechter), wellicht zelfs 
meer verantwoordelijkheid te dragen voor het beheer en onderhoud van een terrein.  
Kinderen moeten zich ook kunnen ontwikkelen via muziek, toneel of andere culturele 
vorming Het CDA vindt het belangrijk dat jongeren die extra uitdagingen in het leven ervaren 
en juist bij verenigingen succeservaringen op kunnen doen. Daarom is het belangrijk dat 
geïnvesteerd wordt in vrijwilligers zodat zij goed om kunnen gaan met jongeren die 
specifieke aandacht vragen. Ook is het belangrijk dat zij de weg weten te vinden als zij het 
gevoel hebben dat de situatie van een van hun jeugdleden ‘niet pluis’ is.  
 

Hier gaan we voor: 
• De slagkracht van verenigingen en organisaties vergroten door minder bemoeienis 

van de gemeente en minder beperkende regels. 

• De leges, die vrijwilligersorganisaties voor deze evenementen moeten betalen, 
worden geschrapt.  

• Een blijvende belangrijke rol voor de combinatiefunctionarissen in het bevorderen 
van de samenwerking tussen school, sportverenigingen, naschoolse opvang en de 
gemeente.  
 

 



 

 

 

Zorg en sociale zaken 
  



 

 

 

Wat hebben wij bereikt? 
• De transitie van de zorg/WMO in Raalte is succesvol verlopen. De zorg in Raalte is goed 

geregeld en er is een hoge cliënttevredenheid.  
• Er is huishoudelijke hulp met maatwerk voor iedereen en de mogelijkheid om uren ad bij 

te kopen. 
• Samenwerking en communicatie rondom KR8 van Raalte en in kernteams in elk dorp 

• Thuisbegeleiding en Hospice de Cirkel krijgen structurele subsidie 

• De rolstoelpools en scootmobielpools met uitleen zijn gerealiseerd. 

• Er is een actieplan Ondersteuning en Waardering Mantelzorgers met 16 acties 

ontwikkeld 

• Meldpunt Eenzaamheid en aanpak versterkt 

• Ontwikkeling van het actieplan Zelfstandig Thuis wonen met Wonen woonomgeving en 

veiligheid, Ontmoeting en meedoen, verbetering zelfredzaamheid en goede zorg en 

ondersteuning. 

• Compensatie van de hoge zorgkosten en verlaging van de eigen bijdrages bij de WMO 

voorzieningen 

• Na het wegvallen van de regiotaxi is de nieuwe WMO-vervoersvoorziening SVR 

succesvol opgezet 

• Er is meegeholpen om de OZO verbindzorg tot een landelijk succes te maken 

• Er is een dementieconsulente aangesteld en ontwikkeling van Raalte tot een 

Dementievriendelijke gemeente. 

• De zeer succesvolle Stichting Werk Raalte is opgericht: tweehonderd Raaltenaren met 

een WSW achtergrond werken nu in de eigen woonplaats en ook voor de gemeente 

(groen) De betrokkenen zijn zeer tevreden en de financiële resultaten zijn beter dan 

begroot. 

• De inzet van alternatieve re-integratietrajecten t.b.v. inwoners met een afstand tot de 

arbeidsmarkt verloopt succesvol. Zo nemen bijstandsgerechtigden deel aan 

ontwikkeltrajecten waarbij wordt gewerkt aan werknemersvaardigheden en het opdoen 

van werkervaring. De eerste successen zijn geboekt 

• De inzet op het eerder uitstromen van statushouders naar betaald werk door naast 

inburgering gelijktijdig taalstages en werkervaringsplekken in te zetten verloopt 

voorspoedig 

• De inzet op extra onderwijsbegeleiding voor kinderen in een achterstandssituatie 

alsmede inzet voucher kleding/schoenen voor deze kinderen via stichting leergeld is heel 

goed ontvangen 

  



 

 

Zorg voor elkaar 
CDA Raalte vindt versterking van het preventiebeleid in het programma “Raalte Gezond” 
noodzakelijk om te zorgen dat inwoners gezond en fit blijven.  
Ook in Raalte is een grote groep mensen die moeite heeft met lezen en schrijven en 
daardoor moeilijker mee kan doen in de samenleving. Dit is voor deze mensen een serieuze 
handicap in een wereld van internet, e-mail en sociale media, daar moet oog voor zijn en een 
aanpak komen zoals bijvoorbeeld eenvoudiger formulieren, eenvoudig taalgebruik. 
 
 

Hier gaan we voor: 
• De openbare ruimte ‘beweegvriendelijk’ inrichten. Bijdragen aan de toegankelijkheid voor 

ouderen en mensen met een beperking.  

• In de buurt faciliteert de gemeente ontmoeting in MFA’s en buurtcentra in 
verzorgingshuizen, als dé plek voor culturele en sociale activiteiten.  

• Voorzieningen door bijvoorbeeld buurtbussen, vrijwilligersvervoer en toegankelijk 
Openbaar Vervoer.  

• Het zelfstandig thuiswonen ondersteunen, door het uitvoeren van het Actieplan, met 
passende woningen, woonomgeving, veiligheid, meedoen, zelfredzaamheid en goede 
ondersteuning als belangrijke thema’s. 

• De zorgfunctie in Heeten versterken door Stevenskamp en Stevenserf verder te 
ontwikkelen 

• Verdere stimulering samenwerking bibliotheek/taalpunt.  
 

 

Omzien naar elkaar 
Mantelzorgers zijn de zachte, maar wel de onmisbare kracht in de zorg voor ouderen, 
mensen met een beperking en chronisch zieken. Mantelzorgers vinden het normaal dat zij 
zorgen voor een familielid of kennis, die hulpbehoevend is. Gemeente en wijkverpleging 
moeten rekening houden met de draagkracht van de mantelzorger. Dagopvang en 
respijtzorg zijn belangrijke voorzieningen. De gemeente subsidieert de mantelzorg-
organisaties, die mantelzorgers faciliteren en ondersteunen, bijvoorbeeld door individuele 
coaching en training. En met specifieke aandacht voor de jonge mantelzorger.  
 
Eenzaamheid is een groot probleem in onze samenleving. Het komt in alle 
leeftijdscategorieën voor, maar vooral onze ouderen is een kwetsbare groep. De zorg en 
aandacht voor ouderen is een verantwoordelijkheid van ons allemaal, van familie, buren, 
kennissen en verenigingen.  
 
Het CDA vindt het belangrijk dat Raalte goede zorg voor ouderen levert, zodat zij “waardig 
ouder kunnen worden”. De dubbele vergrijzing van de bevolking heeft gevolgen voor het 
gemeentelijke zorgbeleid.  
 
In de kernteams werken vrijwilligers (organisaties) en (zorg)professionals samen. Het CDA is 
dé partij van de samenleving, die in staat is de balans te vinden tussen individuele 
verantwoordelijkheid en solidariteit. Inwoners, vrijwilligers, lokale ondernemers, verenigingen, 
ouderenorganisaties en geloofsgemeenschappen hebben vaak waardevolle ideeën over de 
zorg voor elkaar. 
 
Een onderwerp, dat de komende jaren zeker aandacht verdiend is omgang met dementie. 
Raalte moet een dementievriendelijke gemeente worden zodat ook mensen met dementie zo 
lang mogelijk kunnen meedoen in de samenleving.  
 
 



 

 

Hier gaan we voor: 
• Huisbezoeken in alle kernen inzetten om de eenzame mensen te bereiken die nu 

vaak buiten beeld blijven. 

• Vast en regelmatig contact met deze organisaties van belang.  

• Cliëntenparticipatie moet vanzelfsprekend zijn.  

• Het werk van vrijwilligers in de zorg moet gewaardeerd en ondersteund worden met 
cursussen, werving, bestuursversterking, kennisdeling etc. 

• De KR8 van Raalte worden gebruikt om maatwerk te leveren die aansluit bij 
mogelijkheden en behoefte van de bewoners.  

• De zorg moet zo integraal mogelijk worden verleend, waarbij het totaal van de 
problematiek in gezinnen wordt opgelost in plaats van elk probleem afzonderlijk. 

• Er zijn verschillende initiatieven die belangrijk zijn in de ondersteuning van inwoners, 
zoals de Algemene Hulpdienst, Salland Doet en de Raalter Uitdaging. 

• Werken aan een “dementie” vriendelijke gemeente.  

 
Zorg en jeugd  
Wat hebben wij bereikt? 

• Succesvolle transitie Jeugdzorg lokaal en regionaal : 1 Gezin 1 Team 1 Plan 1 regisseur 

• Het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) vernieuwt en versterkt met betere afstemming 

met het onderwijs. 

• Inzet Praktijkondersteuners Huisarts en psychologen van Karakter bij toewijzing 

Jeugdzorg 

• Inzet opvoedmaatschappelijk werkers van de Kern, Trias en Mee om kinderen en 

jongeren ambulanter en beter te begeleiden 

• Jongeren met GGZ problemen, Autisme, PDD-Nos etc worden goed geholpen 

• Jongeren met LVB problematiek worden ondersteund met aandacht voor de 18- 18+ 

problematiek 

• Minder jongeren in jeugdzorginstellingen en meer naar gezinshuizen en Pleeggezinnen 

en thuisbehandeling en ondersteuning 

• Goede Jeugdgezondheidszorg 0-19 jr. en consultatiebureau met de GGD georganiseerd. 

• Veilig Thuis met meldingen Kindermishandeling en Huiselijk Geweld verbetert en 

verzelfstandigd. 

• De keten Zorg en Veiligheid met Jeugdbescherming Overijssel en Raad voor de 

Kinderbescherming verbetert. 

• Succesvolle aanpak Problematische Jeugdgroepen en criminaliteit. Met goede 

samenwerking tussen gemeente, Jongerenwerkers en Jeugdpolitie.  

Hier gaan we voor: 
• Het Centrum Jeugd en Gezin is makkelijk aanspreekbaar, benaderbaar voor ouders 

en andere betrokken organisaties. 

• Er moet een betere relatie komen tussen passend onderwijs en ondersteuning door 
het Centrum Jeugd en Gezin om vragen over zorg, welzijn, opvoeding en jeugdhulp 
te beantwoorden en lokale oplossingen om dure specialistische hulp te voorkomen. 

• Afspraken met huisartsen, de praktijkondersteuner van de huisarts en de 
specialistisch ondersteuner huisartsen moeten worden verstevigd, om te zorgen dat 
jongeren in één keer naar de meest adequate zorg op het juiste moment worden 
geleid.  

• Het stimuleren van technologische ondersteuning of verbetering van de gezondheid 
en de gezondheidszorg (eHealth).  



 

 

Zorg en inkomen 
Voor het CDA is het uitgangspunt: Rijksgeld voor de zorg gaat naar de zorg.  
Om mensen met een laag inkomen tegemoet te komen sluit de gemeente een collectieve 
zorgverzekering af met een zorgverzekeraar.  
Raalte heeft en houdt een ruimhartig minimabeleid en het convenant Raalte Armoedevrij met 
de vele partners, zoals Leergeld en de Voedselbank zorgt voor een brede aanpak. 
Humanitas is een waardevolle en onmisbare partner in de schuldhulpverlening en de hulp bij 
administratie. Belangrijk is dat de gemeente oog houdt voor de armoedeval. De 
tegemoetkomingen moeten in een eerlijke verhouding staan tot kosten van mensen die net 
buiten de regeling vallen. Het hebben van werk moet de beste bestrijding van armoede 
blijven en is belangrijk voor inkomen, zelfontplooiing en sociale contacten. 
De zeer succesvolle werkgeversbenadering en aanpak van gemeente en de stichting Raalte 
Werkt om mensen met WSW, Wajong of bijstand aan het werk te krijgen, te detacheren, of 
beschut werk te laten verrichten wordt met kracht voortgezet, met stages, 
werkervaringsplekken, groepsdetacheringen etc.  
 

Hier gaan we voor: 
• Minima kunnen tegen een gereduceerd tarief een zorgverzekering afsluiten via de 

gemeente.  

• De gemeente Raalte wordt partner bij de Sallandse Dialoog. 

• Er minimabeleid wordt ontwikkeld voor de groep tot 120% van het minimum.  

• Extra aandacht voor 55+ers die zeer moeilijk weer aan het werk komen.  

• Extra aandacht voor jongeren van praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs 
om aansluiting te krijgen tot de arbeidsmarkt.  

• Integratie en inburgering gestructureerd en integraal aanpakken met tegelijkertijd 
taallessen- en vrijwilligerswerk of werkstages. 

 
 



 

 

 

Openbaar Bestuur  



 

 

Actieve gemeente en gezonde financiën 
De gemeente heeft als taak om wonen en werken op een goede manier mogelijk te maken. 
De samenleving verwacht van de gemeente een goede dienstverlening. Daar hebben onze 
inwoners recht op: als gemeente ben je er immers voor je inwoners. Het CDA wil krachtig 
bijdragen aan een slagvaardige gemeente. Wij willen een gemeente zijn van en voor 
mensen. Een gemeente, die dienstbaar is en ruimte biedt aan nieuwe initiatieven. Soms 
moeten daarvoor de regels worden aangepast. Maar het betekent ook dat we inwoners actief 
willen uitnodigen om mee te denken en mee te doen. Dit ook in aanloop naar de nieuwe 
omgevingswet die de komende jaren inhoud krijgt.  
Het CDA staat voor een bestuur dat weet wat er leeft in de gemeenschap en korte lijnen 
heeft met inwoners en vrijwilligers. De landelijke overheid schuift steeds meer taken naar de 
gemeenten toe. Samenwerking is een goede optie om als gemeente kwaliteit te kunnen 
blijven leveren. Maar het uitgangspunt moet steeds zijn dat de samenwerking niet leidt tot 
een grootschalige en afstandelijke organisatie. Wij blijven streven naar een betrokken 
gemeente, die haar inwoners kent, waar de gemeenteraad bereikbaar is en waar de 
gemeenteraad een afspiegeling kan blijven van de lokale bevolking.  
 

Ontwikkeling gemeente(raad) 
De wijze van werken van de gemeenteraad zal de komende tijd gaan veranderen. CDA ziet 
in de toekomst voor de gemeenteraad heel nadrukkelijk haar rol voorin de planvorming, de 
randvoorwaarden vast te stellen en de uitvoering vanuit de participatie-gedachte over te 
laten aan de samenleving.  
Het CDA Raalte blijft streven naar een samenleving waar iedereen erbij hoort. Dat vraagt 
erom dat er werk wordt gemaakt van een lokale samenleving waarin mensen niet worden 
uitgesloten. Als er iets mis gaat in een mensenleven, dan is er in onze samenleving een 
vangnet. Dat vangnet kan niet louter financieel zijn. Het CDA wil dat mensen nagaan wat zij 
zelf of met elkaar kunnen doen om onnodige zorg te voorkomen. Gezond leven, steeds 
blijven leren en jezelf ontwikkelen zijn belangrijke onderdelen van het actief deelnemen aan 
de samenleving. 
Met deze voorstellen gaan wij werken aan een gemeenschap waarin iedereen mee kan 
doen, nu en ook de komende generaties. In die samenleving staat niemand er alleen voor. 
Als ieder verantwoordelijkheid neemt niet alleen voor zijn eigen leven maar ook voor dat van 
anderen, vormen we met elkaar die samenleving waarin niemand aan zijn lot wordt 
overgelaten en waar de zorg voor onze ouderen, zieken en gehandicapten goed geregeld is. 
CDA Raalte wil de komende jaren blijven werken aan sterke buurten, kernen en dorpen, aan 
een samenleving waar alle mensen zich veilig en thuis voelen, omdat ze weten dat er altijd 
iemand is die naar hen omkijkt. Een sterke samenleving van betrokken gemeenschappen is 
gebouwd op saamhorigheid en gedeelde verantwoordelijkheid en solidariteit en geeft 
mensen directe invloed op hun eigen leefomgeving. 
CDA Raalte gelooft in de kracht van de samenleving en wil daarom dat inwoners en 
verenigingen het ‘Recht om uit te dagen’ (Right to Challenge) krijgen om de uitvoering van 
een collectieve voorziening van de overheid over te nemen. CDA stelt voor om dit de 
komende periode via experimenten dit doel te realiseren. Dit kan om van alles gaan: het 
onderhoud van een park in de buurt, het beheer van sportvelden door de club of de zorg 
voor ouderen. 
 

Kernenbeleid 
Het CDA vindt het voor de leefbaarheid in de kernen van groot belang dat er een voorziening 
is, waar maatschappelijke, culturele en sociale organisaties en verenigingen gebruik van 
kunnen maken. Het gezamenlijk beheer en programmering van activiteiten wordt 
gestimuleerd. Het CDA heeft geïnvesteerd om in iedere kern een duurzame, 
toekomstbestendige en multifunctionele vitale plek voor alle generaties te realiseren.  



 

 

De dynamiek bevindt zich in de buurten, wijken en dorpen. Ook in Raalte-dorp kan hier meer 
gebruik van worden gemaakt.  
 
Veel plannen uit ons verkiezingsprogramma moeten worden betaald met publiek geld. Geld 
afkomstig van de belastingbetalers: burgers en ondernemers. Het CDA Raalte wil daarom 
overduidelijk aangeven hoe en waaraan wij dat geld gaan besteden. Nu Nederland uit de 
recessie is gekomen en het financieel weer beter gaat krijgt de gemeente Raalte ook een 
hoger bedrag uit het Gemeentefonds. De afgelopen periode heeft de gemeente Raalte door 
de recessie een aantal bezuinigingen moeten doorvoeren. Omdat deze bezuinigingen 
vroegtijdig zijn uitgevoerd zijn de gevolgen voor de inwoners beperkt gebleven. Er is in de 
afgelopen jaren blijvend geïnvesteerd in diverse sectoren zoals sport, scholenbouw en de 
MFA’s (Multifunctionele Accommodaties). De gemeentelijke portemonnee is bedoeld om te 
investeren in dienstbare zaken voor iedereen in onze gemeente of om te sparen voor 
strategische doelen op de langere termijn. Het CDA Raalte staat voor een solide en stabiel 
financieel beleid met een voortzetting van de lage lastendruk voor de inwoners van de 
gemeente Raalte. 
 

Waar gaan we voor: 
• Het CDA wil een ‘track-and-trace’ systeem voor ingediende vragen, zodat 

betrokkenen altijd kunnen zien hoe het staat met een vraag die uitstaat bij de 
gemeente. 

• Het CDA wil via experimenten bekijken waar en hoe wijken, dorpen en andere 
maatschappelijke organisaties taken kunnen overnemen van de overheid.  

• Duidelijke, tijdige en begrijpelijke communicatie door de gemeente.  

• Continuering van de in de afgelopen raadsperiode opgezette actie: De raad op pad. 
(Bezoek van de voltallige gemeenteraad aan alle kernen) 

• Wij zoeken financiële steun bij de Provincie, bij het Rijk en bij Europa. 

• De meerjarenbegroting was en blijft sluitend.  

• De onroerendzaakbelasting wordt de komende collegeperiode jaarlijks met niet meer 
dan de inflatiecorrectie verhoogd. 

 

 



 


