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OLST-WIJHE – De verkiezingsuitslag
in de gemeente Olst-Wijhe
maakt duidelijk dat het vormen
van een nieuwe coalitie voor de
komende vier jaar een stuk moei-
lijker wordt dan de afgelopen ja-
ren. Het CDA mag als grootste
partij het voortouw nemen en zal
snel met alle partijen verkennen-
de gesprekken voeren.
Een haalbare coalitie kan zijn
CDA-PvdA-D66. Qua inhoud van
de verkiezingsprogramma’s lijkt
dat op het eerste gezicht niet tot

breekpunten te leiden en boven-
dien kennen CDA en PvdA elkaar
al jaren van vorige coalities. Maar
dat betekent dat de grote verliezer
- PvdA verloor ruim 30 procent -
in de coalitie komt. En Gemeente-
belangen (GB) - 30 procent méér
stemmen en met D66 de winnaar
- staat dan juist buitenspel. Dat is
lastig te verkopen aan de kiezer.
En wil de PvdA na deze klap ei-
genlijk nog wel regeren?
Gezien de uitslag lijkt CDA-GB-
D66 het eerlijkst. Dat zijn de
grootste partij en twee winnaars
aan het roer. Maar er doemt één
breekpunt op, het minimabeleid.

Dat is de steun van de gemeente
aan inwoners met de laagste inko-
mens. CDA en PvdA willen dit
houden zoals het nu is. Terwijl
GB en VVD vinden dat voldoen
aan de wettelijke norm genoeg is.
De afgelopen vier jaar zorgde dit
voor een waterscheiding tussen
CDA/PvdA en GB/VVD. Is het
met dat in het achterhoofd realis-
tisch een coalitie met CDA en GB
te vormen? Het lijkt dan onvermij-
delijk dat één van beide partijen
afstand moet doen van het altijd
stellig ingenomen standpunt en
dat ligt politiek gevoelig. Datzelf-
de minimabeleid maakt ook een

coalitie CDA-VVD-D66 lastig.
Wat wel lijkt te kunnen, is
GB-VVD-D66. Dat zijn twee win-
naars en een kleine verliezer
(VVD). Maar dan staat de grootste
en constante partij CDA (6 pro-
cent minder stemmen) buiten-
spel. Is dat eerlijk naar de kiezer?
GB-PvdA-CDA is ook lastig door
het minimabeleid. En ook door-
dat dan verliezer PvdA mag rege-
ren, maar D66 als de grote win-
naar wel aan de zijlijn staat.
Op veel onderwerpen lijken de 5
partijen het wel eens te kunnen
worden. Zo gauw bekeken zijn er
slechts enkele echte pijnpunten.

Bijvoorbeeld hoe om te gaan met
de extra taken die de gemeente
krijgt van het Rijk. Als die meer
kosten dan het Rijk geld geeft,
wat doen de partijen dan? Leggen
ze er dan ‘eigen’ geld bij of gaat
die rekening naar Den Haag?
Ook eventuele bezuinigingen kun-
nen een splijtzwam worden. GB
bijvoorbeeld wil niet meer bezui-
nigen op wegen en dergelijke, ter-
wijl CDA en PvdA kiezen voor
mensen en niet voor stenen.
Een ander punt van discussie kan
nog zijn hoeveel wethouders
Olst-Wijhe krijgt. De afgelopen
vier jaar waren dat er twee.

door Gerard Potijk

RAALTE – Eén zetel winst voor de
VVD, dat was de meest verrassen-
de uitslag van de verkiezingen in
Raalte. In veel gemeenten moes-
ten lokale VVD-ers bloeden voor
het VVD-beleid in Den Haag. Te-
gen de verdrukking in één zetel
winst - de VVD gaat van drie
naar vier - is een prima uitslag.
Het is de manier van oppositie
voeren, het voortdurend hame-
ren op financiële voorzichtigheid
en de aanwezigheid van de VVD
in het veld die wordt beloond.

De winst van Lokaal Alternatief -
van een naar twee zetels - lag
meer voor de hand. Lokale par-
tijen deden het goed, ook Den
Daas liet zich gelden in de afgelo-
pen vier jaar. In het debat en in
‘homeland’ Heino.
De winst van ‘de lokalen’ ging
voorbij aan GB. Toch is lijsttrek-
ker Wagenmans tevreden met de
uitslag in het licht van de pijnlij-
ke bezuinigingen die zijn GB sa-
men met het CDA doorvoerde.
Daar is GB inderdaad niet op afge-
rekend en dat is een knappe pres-
tatie. Toch sprak uit de lichaams-

taal van Wagenmans, nadat de
einduitslag op het scherm ver-
scheen, enige teleurstelling. Hij
had op meer gerekend. Vanwege
de sterke kandidaten in de ver-
schillende dorpen waar GB de
verkiezingen mee inging. Dat de
GB-ers meer hadden verwacht,
viel ook af te leiden uit het ge-
juich in de GB-hoek in het ge-
meentehuis telkens als er een goe-
de uitslag binnenkwam. Het leek
een historische avond te worden
met GB als grootste in het aloude
CDA-bolwerk Raalte. GB haalde
weliswaar de meeste stemmen

(4488 tegenover 4075 voor het
CDA) maar beide partijen krijgen
evenveel zetels: ieder zeven.
D66 won één zetel, voer mee op
de landelijke trend. Een andere
verklaring is er niet voor. De SP
behoudt haar twee zetels en doet
het in Raalte relatief slecht, kij-
kend naar het landelijke succes.
Zo veel als D66 profiteerde van
wat er landelijke gaande is, zo
hard werd de PvdA er door getrof-
fen: dik 1000 stemmen en in één
klap de kleinste in de Raalter
raad. Onverdiend zou je zeggen,
maar, zoals SP-er Harry van Kam-

pen zei: ‘De kiezer heeft altijd ge-
lijk’ en zo is het. GB mag nu als
grootste het voortouw nemen bij
het smeden van een coalitie. Dat
is nieuw in Raalte waar het CDA
tientallen jaren de lakens uitdeel-
de. Voortzetting van de GB/CDA
coalitie kan (dikke ruzie was er
niet) maar er is ook een alterna-
tief voor GB in de vorm van de
VVD met nóg een winnaar, D66
of LA.

Lees verder op pagina: Meer opties
voor coalitie in Raalte, ook zonder
CDA

door Ruud de Jager

RAALTE – ‘Dit had nooit zo ver mo-
gen komen!’ Het was een van de
verzuchtingen in de Zwolse recht-
bank bij de zaak tussen de ge-
meente Raalte en speeltuinvereni-
ging Blekkerhoek.
De langslepende kwestie met de
dwangsom kwam gisteren bij de
bestuursrechter weer uitgebreid
aan de orde met twee nieuwtjes
uit het ‘kamp-Blekkerhoek’: Hans
de Kort presenteerde zich als nieu-
we adviseur van de speeltuinver-
eniging en er kwamen verloren
gegane kasboeken boven water
die het gelijk van de vrijwilligers-
club moeten aantonen.
Met vijftien vrijwilligers in de
rechtbank (van wie velen voor
het eerst) bleek in elk geval de be-
trokkenheid bij de kwestie.
Ambtenaar Droste van de gemeen-
te stelde dat het Raalter college
wel degelijk het belang en nut
van de speeltuinvereniging inziet.
Of de dwangsom van tafel moet
is nu aan de rechter, die binnen
zes weken schriftelijk uitspraak
zal doen.
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Ter ere van
‘liefste vorstin’

OV naar Zwolle blijft probleemkindje Infocentrum vreest opheffen buslijn

Nieuwe coalitie allesbehalve appeltje-eitje

OLST – De landelijk bekende Oranjefan Johan Vlemmix (l)
plantte gisteren in het Willy Dobbeplantsoen in Olst als
eregast van herensociëteit Voorheen De Nuts Neut de
Julianaboom. Deze koningslinde is gisteren geplant op de
tiende sterfdag van Juliana, volgens de Olster heren de lief-

ste vorstin ooit. Met deze boom, omheind door sierlijk
hekwerk en met klassiek bordje met toelichting aan dat
hek, eren de heren haar postuum. foto Gerard Vrakking
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JOHAN VLEMMIX PLANT JULIANABOOM

GB aan zet, CDA in nieuwe rol: afwachten

Oude kasboeken
Blekkerhoek
boven water


