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Informatie voor de inwoners 
van de gemeente Raalte

E V E N E M E N T E N

agenda

Collectes
Jeugd Fonds Jantje
Beton
1 t/m 7 maart

Reumafonds
8 t/m 14 maart

Kruisjassen
4 maart, 19.45 uur
De Schalm, Mariënheem

Schrijfavond Amnesty
International
4 maart, 19.00 uur
Kulturhus, Raalte

Dressuurwedstrijden
paarden
6 maart, 15.00-23.00 uur
Manege Heeten

Dressuurwedstrijden
paarden
7 maart, 08.00-17.00 uur
Manege Heeten

Springwedstrijden
paarden
7 maart, 19.00-22.00 uur
Manege Heeten

Orgelconcert door
Carl Visser
7 maart, 20.00 uur
Basiliek H.
Kruisverheffing, Raalte

Springwedstrijden
paarden
8 maart, 08.00-16.00 uur
Manege Heeten

G E M E E N T E

agenda
Raadpleinsessie
3 maart, 19.30 uur
Gemeentehuis, Raalte

Informatieavond
Begraven in Raalte
9 maart, 19.30 uur
Gemeentehuis, Raalte

Informatieavond
Woningbouwlocatie
Veldegge
12 maart, 19.30 uur
Bosgoed, Heeten

Woensdag 4 maart 2009

Zwolsestraat 16,
8101 AC Raalte
Postadres Postbus 140,
8100 AC Raalte

Telefoon 0572 347 799
op werkdagen van 
08.00 tot 17.00 uur
Mail info@raalte.nl
Website www.raalte.nl

Op 12 maart aanstaande worden het
bestemmingsplan en het
beeldkwaliteitsplan van de nieuwe
woningbouwlocatie ‘De Veldegge’
gepresenteerd in Bosgoed in Heeten.
De avond begint om 19.30 uur met een
presentatie waarna er mogelijkheid is om
de plannen verder te bekijken en vragen 
te stellen.

Het plan
Binnen de rondweg aan de noordoost rand
van Heeten ontwikkelt de gemeente samen
met haar partners Loohuis Bouwgroep en
Salland Wonen in de eerste fase een
woningbouwlocatie voor 100 woningen. Dit
plan, ‘De Veldegge’ genaamd is dorps
opgezet met een schaal en uitstraling die bij
Heeten past. In het plan worden
rijenwoningen, tweekappers en vrijstaande
woningen gebouwd. Voor de exacte behoefte
aan typen woningen wordt in april een
woningbehoefte onderzoek uitgevoerd.

Bestemmingsplan en
beeldkwaliteitsplan
In het voorjaar van 2008 heeft de raad een
programma van eisen voor De Veldegge
vastgesteld. Op basis hiervan is een
stedenbouwkundig plan gemaakt dat

vertaald is naar een voorontwerp
bestemmingsplan.
Het bestemmingsplan is bepalend voor de
bouwmogelijkheden in het gebied.
Daarnaast is er een ontwerp
beeldkwaliteitplan gemaakt. Het
beeldkwaliteitplan laat zien hoe de wijk
eruit gaat zien. Het bevat ook de
voorwaarden waaraan de
nieuwbouwplannen worden getoetst.
Het bestemmingsplan en het
beeldkwaliteitplan liggen op 5 maart zes
weken ter inzage in de informatiehoek van
het gemeentehuis en in de bibliotheek in
Heeten. Inwoners kunnen dan kennisnemen
van het bestemmingsplan en het
beeldkwaliteitplan en eventueel een
inspraakreactie indienen.

Informatieavond
woningbouwlocatie ‘De Veldegge’ 

Beleidsplan begraven in Raalte

Door de gemeente is een beleidsplan
opgesteld over begraven in de gemeente
Raalte. Dit plan gaat over de

gemeentelijke begraafplaatsen in Heino
en Raalte. Het conceptplan ligt ter
inzage in de informatiehoek van het
gemeentehuis. U kunt een
inspraakreactie geven op het
conceptplan Begraven in Raalte. U kunt
het conceptplan ook nalezen op onze
website (www.raalte.nl).

Informatiebijeenkomst
Op 9 maart aanstaande om 19.30 uur
wordt over dit onderwerp een
informatiebijeenkomst gehouden in het
gemeentehuis van Raalte. U krijgt dan
een toelichting op de plannen zoals de
gemeente deze voorstelt.
Belangstellenden zijn van harte welkom.
Een inspraakreactie kunt u tot 15 april
2009 geven.

Bezoek Commissaris van de Koningin

Op donderdag 4 juni 2009 worden de verkiezingen voor het Europees
Parlement gehouden. Bij deze verkiezingen, die sinds 1979 om de vijf
jaar plaatsvinden, kun je stemmen op kandidaten van politieke partijen
die vaak heel verschillend denken over Europa. Het maakt een wezenlijk
verschil in welke politieke richting het Europees Parlement besluiten
neemt. Er valt dus iets te kiezen! Op de gemeentepagina gaan we vanaf
deze week regelmatig aandacht besteden aan de Europese verkiezingen
door vragen te beantwoorden.

Hoeveel leden telt het Europees Parlement? 

Op dit moment telt het EP 785 leden uit de 27 lidstaten van de
Europese Unie: dat lijkt veel, zeker voor Nederlanders, die gewend zijn
aan een Tweede Kamer van 150 leden. Maar laten we niet vergeten dat
de grote landen, zoals Duitsland en Italië, die zelf parlementen hebben
met meer dan 600 leden, hier niet zo van opkijken. Trouwens, wil je ook
de kleinere landen in de EU een redelijke vertegenwoordiging geven in
het EP, dan kom je al gauw op aantallen in deze orde van grootte.

Europese Verkiezingen

Ook in 2009 volop 
aandacht voor veiligheid
Net als voorgaande jaren, zet de
gemeente ook in 2009 vol in op het
verbeteren en bevorderen van de
veiligheid in de gemeente.

De gemeente Raalte heeft eind 2007
haar hoofdlijnen over veiligheid
vastgelegd in het integraal
veiligheidsbeleid 2008-2011. Concrete
plannen en projecten voor het jaar 2009
zijn inmiddels verwoord in het
activiteitenplan veiligheid 2009.

De gemeente is in 2008 gestart met
diverse projecten die een bijdrage
moeten leveren aan de algehele
veiligheid binnen de gemeente. Projecten
die hiervan in 2009 worden voortgezet

zijn onder meer het veiligheidspanel in
Heino, het alcoholmatigingsbeleid voor
de jeugd en de overlastbeperkende
maatregelen tijdens oud en nieuw.
Daarnaast staan er voor dit jaar weer een
aantal nieuwe projecten gepland. Zo gaat
de gemeente dit jaar deelnemen aan een
pilotproject hokken en keten om te
komen tot beleid op dit gebied. Ook
zullen er in 2009 weer diverse
handhavingsacties worden uitgevoerd.

Wilt u weten wat de gemeente Raalte,
samen met andere partijen, dit jaar doet
om de veiligheid te bevorderen? Kijk dan
op www.raalte.nl. Daar kunt u het
activiteitenplan veiligheid 2009
downloaden.

De Commissaris van de Koningin, de heer G.J. Jansen, heeft afgelopen
maandag 2 maart een werkbezoek aan de gemeente Raalte gebracht.
Tijdens dit werkbezoek heeft de Commissaris gesproken met
verschillende vertegenwoordigers uit de samenleving. De onderwerpen
duurzaamheid, Sport en Cultuur Academie Salland en de aansluiting van
onderwijs op de regionale arbeidsmarkt zijn tijdens een onderdeel van
het werkbezoek in het Carmel College Salland besproken. Het
werkbezoek is op een informele manier op het gemeentehuis
afgesloten. Hierbij hebben leerlingen van het Carmel College Salland
onder leiding van de muziekdocent voor een muzikale noot gezorgd.

C O N T A C T

www.jijvaltnietuit.nl

Zwolle

Ik heb geen startkwalificatie. 
Wat nu?

Je kunt contact opnemen met de RMC consulenten in jouw 
gemeente en vragen naar de mogelijkheden om alsnog een 
startkwalificatie te gaan halen, want je bent nooit te oud om 
te leren. Je kunt ook het jongerenloket/punt bezoeken op 
het Werkplein.
- Heb je werk, overleg dan met je werkgever. 
-  Heb je een uitkering, bespreek het dan met de  

instantie die je uitkering verstrekt.

Contact
Telefoonnummers en bezoekadressen van de RMC consulenten vind je via de website van je eigen gemeente en  
de website van de Regio IJssel-Vecht: www.jijvaltnietuit.nl. Je kunt ook bellen met het algemene telefoonnummer 
van jouw gemeente.

0529-488388

14 0523038-4431616

0578- 699494

038-3392999

0521-538500

0529-459100

14 038

038-3853000

0527-347799

0527-347799



Een goede opleiding is belangrijk. 

Door een vak te leren, kun je later 

een beroep vinden dat goed bij je past. 

RMC Voortijdig Schoolverlaten 

is er om te voorkomen dat 

jongeren te vroeg van school gaan 

en zo kansen laten liggen. 

In deze folder lees je meer over de RMC. 

Wat is RMC? 

RMC staat voor Regionale- Meld en Coördinatiefunctie. De RMC heeft als taak om jongeren in de leeftijd van 18 tot 23 jaar te 
stimuleren om minimaal een startkwalificatie te behalen. Een startkwalificatie is een havo- of vwo-diploma of een diploma 
van mbo niveau 2. Landelijk is afgesproken dat jongeren zonder startkwalificatie tot hun 23e worden gestimuleerd om een 
diploma te behalen. In sommige gemeenten in de regio IJssel-Vecht is de leeftijdsgrens gesteld op 27 jaar.
Jongeren met een diploma op mbo niveau 1 en een baan hoeven geen startkwalificatie te behalen.  

Samen met het onderwijs

De RMC werkt samen met het onderwijs. Met de scholen is afgesproken dat zij leerlingen melden die dreigen uit te vallen 
of worden uitgeschreven. Wanneer de consulenten van de RMC een melding krijgen over (dreigende) schooluitval, zoeken 
zij contact met de jongere. Tijdens een intake gesprek wordt gekeken wat de reden is van de schooluitval. Afhankelijk van 
deze reden wordt er een traject ingezet. Met dit traject moet de jongere weer terug naar school gaan, of een combinatie 
van leren en werken volgen. In sommige gemeenten wordt een educatiemeter ingezet om een goed beeld te krijgen van 
de jongere.

Wat is een startkwalificatie?

In Nederland wordt een startkwalificatie gezien als het minimale onderwijsniveau dat nodig is om kans te maken op een 
leuke baan voor langere tijd. 
Een havo- of vwo-diploma of een mbo-diploma op minimaal niveau 2 geldt als startkwalificatie. Een vmbo-diploma geeft 
wel toegang tot een vervolgopleiding mbo, maar is nog geen startkwalificatie. 

Voorkomen van schoolverlaten

Om schoolverlaten zo veel mogelijk te voorkomen, 
is de RMC ook actief in preventie. Daarom maakt 
de RMC deel uit van het Zorg Advies Team (ZAT) dat op 
elke school actief is. In de ZAT’s worden leerlingen besproken 
die problemen hebben en voortijdig de school dreigen te verlaten. De 
RMC heeft in het ZAT een adviserende en begeleidende rol richting de 
school en de jongere. 

www.jijvaltnietuit.nl


