
Wij kiezen met technologie, innovatie en 
experiment voor een toekomstbestendige 

landbouw die meerwaarde oplevert voor de 
leefomgeving en het landschap.

Wij kiezen voor een sterk en afwisselend 
landschap door het verder te ontwikkelen, 
te versterken en te behouden wat 
waardevol is. 

We grijpen de kansen in stedelijk gebied aan om 
energie duurzaam op te wekken. We erkennen 

tegelijkertijd dat de opgave te groot is om alleen 
in stedelijk gebied op te lossen en daardoor voor 
een groot deel ook in het buitengebied een plek 

vindt. We kiezen voor een strategie die uitgaat van 
onze initiatiefrijke samenleving en die bouwt op 

draagvlak, zowel sociaal als financieel, met heldere 
doelstellingen als kader.

Wij kiezen voor een vitaal, divers en gemengd buitengebied. 
Een werk- en productiegebied, waar een balans is met 

wonen, landschappelijke- en cultuurhistorische kwaliteiten, 
natuur en recreatie.

Wij kiezen voor kleinschalige recreatie, die 
past in het landschap en die aansluit op 
andere activiteiten in het buitengebied.

Wij kiezen voor toekomstbestendige dorpen en wijken: 
energieneutraal, klimaatadaptief, gezond, veilig en 

levensloopbestendig. Wij zien hierbij een belangrijke 
regisserende rol voor de gemeente, die de samenwerking 

zoekt met andere partijen, stimuleert en aansluit bij waar de 
energie in de samenleving zit.  

Wij kiezen voor de inzet van flexibele en collectieve 
woonconcepten bij nieuwbouw en transformatie. Zo zorgen we 

voor diversiteit en doorstroming en hebben onze wijken en dorpen 
in de toekomst meer te bieden. 

Wij kiezen voor samenwerken aan voldoende ontmoetingsplekken 
in elk dorp en een goede bereikbaarheid van voorzieningen 
wanneer die op strategische plekken geclusterd zijn, zoals in het 
centrum van Raalte en Heino.

Wij kiezen voor nieuwbouw en transformatie 
binnen bestaand bebouwd gebied waarbij 

woningbouw zo min mogelijk ten koste gaat van 
waardevol groen, binnen en buiten de kern. 

Wij kiezen voor een gemeente die zichzelf 
aanvullend op de stad positioneert: een plek waar 

men ruim woont, recreëert in het groen en met 
elkaar zorgt voor kwaliteit van leven.

Wij kiezen voor een sterke wisselwerking tussen de gemeente Raalte en de 
omliggende regio, om zo te profiteren van economische kansen in Zwolle, 
Deventer en Twente. We onderscheiden ons met ons vakmanschap en onze 
open houding ten aanzien van vernieuwing. We dragen uit dat de gemeente 
Raalte ruimte geeft aan het slim toepassen van innovatie en technologie. 

We kiezen voor optimale (digitale) 
bereikbaarheid voor onze inwoners 
en bedrijven, met een robuuste 
hoofdinfrastructuur, stationsontwikkeling en 
nieuwe mobiliteitsconcepten. 

Wij kiezen voor een gemeente Raalte die 
zelfvoorzienend is qua energie en die 
waar noodzakelijk, mogelijk en wenselijk 
duurzame energie opwekt voor de regio. 

Wij kiezen voor regionale samenwerking om jongeren te 
begeleiden en te behouden voor onze werkgevers en 

om inwoners, waar nodig, ook later in hun leven nieuwe 
vaardigheden bij te brengen. 

We staan open voor woningbouw voor een 
bovenlokale behoefte. We houden onze dorpen 
leefbaar door in elk dorp ruimte te geven voor 
woningbouw en bedrijvigheid zodat minimaal de 
autonome groei van bevolking en bedrijvigheid 
kan worden opgevangen. 

ONZE AMBITIE: RAALTE ALS GROEN EN INNOVATIEF PRODUCTIELANDSCHAP
Het groene en agrarische karakter van ons buitengebied is de kern van onze 
identiteit. Dit krachtige en afwisselende landschap vormt de onderlegger van 
een nieuwe toekomst voor ons landelijk gebied en zullen we daarom verder 
ontwikkelen en waar nodig beschermen. In de toekomst is ons buitengebied 
een divers en modern productie- en werklandschap met toekomstbestendige 
landbouw, dat vitaal is, reuring kent, maar waar ook gewoond wordt en waar 
aandacht is voor de natuur- en landschapswaarden. Innovatie, technologie, 
klimaatdiensten en duurzame energieopwekking maken nadrukkelijk 
onderdeel uit van het nieuwe verdienmodel van ons buitengebied, evenals 
brede nevenactiviteiten door agrariërs, zoals zorg, educatie of toerisme. We 

onderkennen dat de energietransitie voor een groot deel in ons buitengebied 
zal landen en een belangrijke veranderkracht vormt voor de toekomst van 
ons landelijk gebied. Nieuwe vormen van duurzame energieopwekking maken 
onderdeel uit van onze nieuwe Horizon en bieden agrarische ondernemers 
kansen op een nieuw verdienmodel. In ons hyperdiverse buitengebied werken 
we samen aan toekomstbestendigheid, zoals op het gebied van biodiversiteit, 
robuuste watersystemen, klimaatbestendigheid en bodemkwaliteit. Nieuwe 
ontwikkelingen voegen waarde toe: niet alleen voor de huidige generatie, 
maar ook voor de daarop volgende.

ONZE AMBITIE: RAALTE GEEFT RUIMTE AAN EIGENZINNIG SAMENLEVEN
We omarmen de verduurzamingsopgave van onze wijken en dorpen 
en de demografische veranderingen die hier plaatsvinden. We zien 
de noodzaak en kans om samen te werken aan een verbouwing 
van onze wijken en dorpen tot duurzame, gezonde, klimaat- en 
levensloopbestendige leefomgevingen. Zo zien we in transformatie 
de kans om ruimte te geven aan nieuwe woonvormen. Gemeente 
Raalte als proeftuin waarin gemeente, bewoners en bedrijven samen 
invulling geven aan eigentijds wonen. In onze gemeente kunnen 

jong én oud, arm en rijk, een passende woning vinden doordat vol 
wordt ingezet op diversiteit; er is ruimte voor flexibel ontwikkelen en 
renoveren en nieuwe manieren van collectief wonen. Er is voor ieder 
wat wils. Nieuwbouw in de dorpen heeft een voorbeeldfunctie, daar 
laten we zien dat het anders kan en dat inwoners de ruimte krijgen 
om anders, flexibel en samen invulling te geven aan de opgaven. 
Daarbij pakken we de kansen die dit ons lokale bedrijfsleven biedt, 
in de bouw en innovatieve maakindustrie.

ONZE AMBITIE: RAALTE ALS HET LEVENDIG HART VAN SALLAND
Wij voelen ons onderdeel van een prachtige landelijke regio met sterke 
en leefbare dorpen en steden. Als hart van Salland en kruispunt in de 
regio dragen we bij aan en maken we gebruik van alles wat de regio 
te bieden heeft; een rijk aanbod aan voorzieningen op bijvoorbeeld 
het gebied van cultuur, zorg en winkelen. Tegelijkertijd willen we dat 
Raalte als gemeente onderscheidend is en zich aanvullend ontwikkelt 
op de drukte en reuring in Deventer, Zwolle en Twente. In Raalte als 
levendig hart van Salland vind je alles wat je niet in de stad vindt. 
Hier kun je rustig en ruim wonen in het groen, fietsen en wandelen 

door het agrarisch landschap en de natuur, er is gemeenschapszin 
en ruimte voor ondernemen en initiatief. De gemeente Raalte sluit 
in economische zin aan op wat de regio te bieden heeft en pakt 
de kansen die dit haar biedt. Ons sterke MKB en onze innovatieve 
agrarische sector blijven met de aanwezigheid van jong en goed 
opgeleid personeel klaar voor de toekomst. Ook is Raalte bereikbaar 
voor forenzen die maar al te graag in onze gemeente wonen, door 
middel van robuuste verbindingen en nieuwe mobiliteitsconcepten. 
Want in onze gemeente is er voor iedereen wel iets te doen. 
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