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door Matthijs Oppenhuizen
matthijsoppenhuizen@destentor.nl

RAALTE/OLST-WIJHE – Woningcor-
poratie SallandWonen (SW) en
de gemeenten Raalte en Olst-Wij-
he kunnen nog niet achterover
leunen. Dat is de boodschap van
Huurdersvereniging Salland
(HVS), de belangenorganisatie
voor huurders. Om te zorgen voor
betaalbare en geschikte woningen
moet er volgens HVS de komende
jaren nog flink wat gebeuren. Te-
gelijkertijd mist HVS bij corpora-
ties en gemeenten juist een ge-
voel van urgentie op dat vlak. „Ik
heb de verkiezingsprogramma’s
van de politieke partijen in Raalte
gelezen en daarin komt het
woord ‘huren’ niet naar voren”,
zegt HVS-voorzitter Willy Lou-
renssen. „Daarmee negeer je der-
tig procent van de inwoners.”
Lourenssen verwijst ook naar het
artikel over Humanitas vorige
week in deze krant waarin stond
dat honderden mensen in deze re-
gio in financiële nood zijn en dat
aantal neemt alsmaar toe. „Wan-
neer worden de mensen die aan
de knoppen zitten eens wakker?”
Opvallend is ook de constatering
van Frank Teeuwisse uit Heino,
kandidaat-bestuurslid van HVS.
Hij is hypotheekadviseur en komt
vaak jongeren tegen die een koop-
huis zoeken omdat de kosten per

maand daarvoor vaak lager zijn
dan een sociale huurwoning.
„Aan de ene kant hoor je mij niet
klagen”, zegt Teeuwisse lachend,
want het is goed voor zijn werkge-
legenheid. Maar tegelijk vindt hij
dit behoorlijk zorgwekkend.
„We zijn in Nederland hard bezig
de sociale huursector eruit te wer-
ken”, zegt HVS-secretaris Ria Heg-
teler. „Het staat mij tegen dat cor-
poraties daar zo makkelijk in mee-
gaan. Je kunt als sector toch een
behoorlijke vuist maken?”
Onlangs kwam SW met een rap-
port waarin staat aan hoeveel
mensen in 2013 huurwoningen
zijn toebedeeld en ook wie een
huurhuis zoeken. Daaruit blijkt
dat jongeren veel minder kans ma-
ken op een huis dan ouderen. Re-
den voor SW om het systeem te
willen veranderen zodat jongeren
meer kans maken. „Maar daar
wordt onherroepelijk een andere
groep de dupe van”, zegt HVS.
„Want het aantal woningen veran-
dert niet en de types ook niet.”
Volgens de vereniging is het wo-
ningbestand in Salland nog niet
in orde. Teeuwisse: „Er reageren
7000 van de 8000 ingeschreven
woningzoekenden niet. Ik hoor
veel dat die mensen niet reageren,

omdat er niks voor hen is. Wonin-
gen zijn te klein of juist te groot,
te duur. Vooral voor alleenstaan-
den.” Volgens Hegteler zitten veel
sociale huurhuizen inmiddels op
bijna 600 euro huur per maand.
SW zegt zelf dat de aangeboden
huizen in 2013 een gemiddelde
huurprijs hadden van 528 euro
per maand. „Zeker als je jong
bent en net een stabiel inkomen
hebt, is dat veel geld. Iemand die
1500 euro netto in de maand
krijgt en alles alleen moet opbren-
gen, moet opassen niet in de
schuldsanering te komen.”
SW noemt de betaalbaarheid van
woningen ook een zorg, maar
rept verder niet over oplossingen.
Lourenssen noemt de zorgen van
corporaties en overheden over de
huurprijzen daarom obligaat.
„Wat is dan hun oplossing? Of
wat zijn hun ideeën?”
Terwijl volgens hem velen profite-
ren van lagere huren. Dat vindt
ook Hegteler. „Het beleid van een
corporatie heeft veel invloed op
de lokale gemeenschap. Bijvoor-
beeld huurwoningen verkopen,
dat raakt de koopmarkt. En elke
huurverhoging betekent dat men-
sen dat geld niet meer in winkels
uitgeven.” Lourenssen stipt aan
dat SW óók lid is van de Kring
Raalter Werkgevers. „Misschien
moeten die daar eens met SW
over praten? Kijk meer naar de sa-
menhang, mensen kunnen hun
geld maar één keer uitgeven.”
De voorspelling is dat de komen-
de jaren gezinnen kleiner worden
en dat er meer alleenstaanden ko-
men. Vooral voor die laatste groep
is een eengezinswoning vaak te
groot en te duur. Maar SW heeft
juist veel eengezinswoningen,
dus daar ontstaat volgens HVS
een probleem. Tegelijk erkent de
belangenvereniging dat SW ook
niet zomaar extra huizen kan bou-
wen. Maar is verbouw van die ge-

door Benny Koerhuis

RAALTE – Bij Rijkswaterstaat zijn
geen ongelukken bekend op de
Heinoseweg (N35) tussen kruis-
punt Bos en de afslag Knapen-
veldsweg bij Raalte.
Op dat weggedeelte zijn in sep-
tember 2013 middengeleiders aan-
gebracht, die moeten voorkomen
dat bestuurders rijdend richting
Heino linksaf slaan naar het
tankstation Tinq. Dat leidde in
het verleden regelmatig tot aanrij-
dingen, als achteropkomende be-
stuurders te laat opmerkten dat
een auto stond te wachten om af
te slaan richting Tinq. Volgens

Rijkswaterstaat is het ongeval van
zondagavond, waarbij een motor-
rijder bij het verlaten van het
tankstation ten val kwam op de
middengeleider en een bijrijdster
gewond raakte, echt een incident.
Emiel Knopert, penningmeester
van motorclub RAM Raalte, heeft
het afgelopen halfjaar niet ge-
hoord dat op dit weggedeelte
meer ongevallen zijn gebeurd
met motoren. ,,Maar in het alge-
meen zijn motorrijders tegen zul-
ke voorzieningen. Die maken het
motorrijden minder veilig.’’
De landelijk opererende Motorrij-
ders Actiegroep (MAG) verzet
zich fel tegen zulke obstakels. ‘Ver-

hoogde rijbaanscheidingen’, zoals
de officiële term is, zijn ‘overrijd-
baar’ voor auto’s maar niet voor
motoren. ,,Probleem voor motor-
rijd(st)ers is dat bij het overrijden
van zo’n obstakel de motorfiets
uit balans raakt en onbestuurbaar
kan worden met een val of aanrij-
ding tot mogelijk gevolg’’, aldus
de MAG. De actiegroep pleit er
voor om verhoogde rijbaanschei-
dingen een opvallende uitvoering
te geven, bijvoorbeeld zwart-wit
geblokt. Dan zien weggebruikers
ze beter. De zondag gevallen mo-
torrijder verklaarde de betonnen
middengeleider in de schemering
niet te hebben gezien.

Iemand met 1500
euro in de maand
moet opassen niet
in de schuld-
sanering te komen
Ria Hegteler, secretaris HVS

�

Juliana en Heleen
door Matthijs Oppenhuizen

Ik ben ietwat in de war, nog meer
dan ik normaal al ben. Want hoe-
wel dit stuk volledig gaat over
een club exclusief voor heren,
gaat het tegelijk uitsluitend over
vrouwen. Zo ingewikkeld, en dan
is de week pas net begonnen...
Terug naar afgelopen vrijdaga-
vond, want toen was het kerst.
Voor de heren van herensociëteit
Voorheen De Nuts Neut uit Olst.
Traditiegetrouw vierden zij het
kerstdiner in Eettapperij Bijster-
bosch in Welsum in een buitenge-
woon kerstige zaal. Met stamppot
boerenkool, vette jus en vlees,
uitjes, augurken, een enkel drank-
je, een toespraak van de burge-
meester en uitreiking van de
Sip-bokaal, kerstliederen zingen,
luisteren naar de toespraak van
‘koningin Juliana’ en een keurige
(ahum...) voordracht van de door
Olst omarmde dorpsdichter van
Raalte uit Heino, Thijs Poelhekke.
Dus een kerstviering zoals 90 pro-
cent van Nederland die kent.
Maar de nieuwsberichten volg-
den zich die avond in rap tempo
op, het was daardoor een ietwat
onrustige kerstviering. Want nog
vóórdat de stamppot met een kuil-
tje voor de jus in het midden op
het bord kon worden geboet-
seerd, werd bekend dat die avond
in het bekende tv-programma De
Wereld Draait Doorrrrrr
(DWDD) het Willy Dobbeplant-
soen in Olst volop aandacht had

gekregen. U weet wel, dat plant-
soen dat op voorspraak van
Voorheen De Nuts Neut is aan-
gelegd en dat zij sindsdien keu-
rig onderhouden. Schrijfster
Heleen van Royen prees in
DWDD een nieuwe reisgids
aan waarin het plantsoen werd
genoemd en ook zij stipte het
plantsoen uitgebreid aan. Naar
eigen zeggen hadden de heren
al geen problemen met schrijf-
ster van Royen, maar nu hun
plantsoen én de naam van de
sociëteit door deze wulpse
schrijfster op nationale televi-
sie in de mond is genomen,
hebben alle heren volgens mij
prinsheerlijk geslapen die
nacht... Bovendien herhaalde
Van Royen op Twitter haar
boodschap nog aan haar 69.000
(!) volgers.
Nóg een vrouw voerde vrijdag
de boventoon. Uiteraard is dat
koningin Juliana. De heren heb-
ben altijd al een zwak voor de-
ze ‘liefste vorstin van deez’
aard’, zoals ze zelf zeggen. Op
20 maart is het 10 jaar geleden
dat deze schat overleed en de
heren eren haar door op die
dag in het Willy Dobbeplant-
soen in Olst een Julianaboom
te planten. Dat doen ze om
16.30 uur, iedereen is bij deze
bijzondere gelegenheid van
harte welkom. Een van radio
en televisie bekende ‘royalty
watcher’ zal erbij aanwezig
zijn, dankzij het uitmuntende
‘old boys-network’ van de drie
Regenten van Voorheen De
Nuts Neut. Dus komt allen,
Juliana verdient het!
Overigens gebeurde er die
kerstavond vrijdag nog veel
meer, maar daarvoor verwijs
ik u naar de website van de he-
ren. Daar kunt u ook Heleen
van Royen nogmaals het Willy
Dobbeplantsoen horen aanprij-
zen:

www.herensocieteit-olst.nl

Woningmarkt  
Huurdersvereniging Salland: er moet nog meer
gebeuren om inwoners in deze regio een goede kans
op betaalbare en geschikte huisvesting te geven.

� Hoeveel mensen heeft SallandWo-
nen in 2013 aan een huurhuis ge-
holpen en wat zijn de leeftijden en
inkomens van de mensen die een
huurhuis zoeken in Salland? Deze
en nog veel meer vergelijkbare ge-
gevens staan in de rapportage
woonruimteverdeling 2013 die Sal-
landWonen heeft gemaakt.

� Deze rapportage kan iedereen le-
zen via de website van de woning-
corporatie: www.sallandwonen.nl

“

Motorrijders zien grijze betonnen
‘verhoogde rijbaanscheiding’ slecht

SALLANDSE WONINGMARKT

HIER IN SALLAND
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zinswoningen tot twee kleinere
woningen een optie, denkt Hegte-
ler hardop.
Teeuwisse constateert een gebrek
aan lange termijnvisie bij corpora-
ties en overheid. „Je moet een vi-
sie hebben op wat er gebeurt de
komende jaren met de bevolkings-
samenstelling en daaraan werken.
En ik denk dat altijd een goede so-
ciale huursector nodig is.”
Dat laatste raakt een ander pijn-

punt van de HVS, namelijk dat
mensen met een inkomen boven
de 34.000 euro per jaar worden ge-
pusht hun sociale huurwoning te
verlaten. Dat gebeurt vooral met
inzet van huurverhogingen. Lou-
renssen: „De keus tussen huren
of kopen zou voor mensen neu-
traal moeten zijn, ook financieel.
De hypotheekrenteaftrek wordt
nu langzaam afgebouwd, maar
dat staat in geen verhouding tot

de recente huurverhogingen.”
Door dit beleid worden volgens
HVS capabele mensen met vaak
een iets hoger inkomen hun huur-
woning uitgejaagd en dat komt de
leefbaarheid van een wijk volgens
de vereniging niet ten goede. Het
zou ertoe leiden dat minder so-
ciaal betrokken mensen bij elkaar
komen te wonen die weinig oog
hebben voor het wel en wee van
de gehele wijk. Een lokaal voor-

beeld is Den Nul waar Plaatselijk
Belang (PB) zich zorgen maakt
over de bevolkingssamenstelling.
Dat zou een gevolg zijn van het
beleid voor huurhuizen, zegt PB.
Hegteler: „Ik mag niet veertig jaar
in hetzelfde huurhuis wonen, dan
zit ik de woningmarkt op slot te
gooien. Maar iemand die een huis
koopt en na veertig jaar de hypo-
theek daarvoor heeft afgelost,
heeft het slim gedaan...”

Aan de Schapenstraat in
Raalte opent wethouder Jac-
ques van Loevezijn woensda-
gochtend officieel een
nieuw oplaadpunt voor elek-
trische auto’s.
Volgens de gemeente Raalte
heeft het elektrisch rijden
een ‘enorme vlucht’ geno-
men. Van 9 van deze auto’s
in 2012 in de gemeente Raal-
te naar 45 in 2013.
Onlangs zijn de eerste twee
openbare oplaadpunten
door de stichting E-laad ge-
plaatst. Vanaf nu kunnen in
Raalte aan de Schapenstraat
en in Heeten op het Dorp-
splein elektrische auto’s
worden opgeladen.

RAALTE – Giny Kogelman en Wim
Winterman van de werkgroep
Raalte van de Archeologische
Werkgemeenschap Nederland
(AWN) hebben de afgelopen we-
ken drie bouwterreinen in Raalte
onderzocht op hun archeologi-
sche en historische waarde.
Op het terrein achter zorgcen-
trum Angeli Custodes en de bijbe-
horende boerderij, aan de Hofste-
delaan, worden momenteel 28 ap-
partementen gebouwd. Het vroe-
gere klooster annex ziekenhuis
Angeli Custodes is in 1932 ge-
bouwd. Het uitgegraven bouwter-
rein was vroeger laag en nat en
stond ‘s winters vaak onder water
(zoals dat tot pakweg een halve
eeuw geleden gebruikelijk was
met de lager gelegen delen van

Salland, totdat het waterschap
extra maatregelen nam om over-
tollig water sneller af te voeren).
De bouwvoor, de laag zwarte
grond boven de gele dekzand-
grond, was hier niet dik en dat
wijst erop dat hier niet eeuwen-
lang landbouw is bedreven. Toch
is er een veeschuurtje gevonden
uit de late middeleeuwen, van
1000 tot 1500 na Christus). In de
bodem zijn sporen gevonden van
tien palen van dit schuurtje van 3
bij 4 meter. ,,Vroeger werd alles
van hout gemaakt’’, legt Wim
Winterman uit. ,,Afdrukken of
sporen van vergaan hout zijn dui-
zenden jaren later nog terug te
vinden in de bodem.’’ Op dit ter-
rein zijn verder een na-oorlogse
pispot en een zalfpotje gevonden,

waarschijnlijk afkomstig van het
vroegere ziekenhuis.
Opgravingen zijn ook verricht op
het terrein aan de Schoolstraat,
naast de vroegere klompenmake-
rij van Weulink, waar een nieuwe
woning wordt gebouwd. Op deze
plek is al vaker gebouwd waarbij
de ondergrond verstoord is. Hier
zijn geen archeologische vond-
sten gedaan. De amateur-archeolo-
gen Kogelman en Winterman
zochten ook op het terrein achter
de Pauluskerk waar de Brede
School Raalte-Dorp komt. Op de
plek waar nu de Pauluskerk staat
stond rond 1600 een standaardmo-
len. Ook hier was het vroeger rela-
tief laag en nat, met een dunne
bouwvoor (20 cm). Op deze plek
is niks interessants gevonden.

Het lied Het Dorp
Mariënheem, op muziek van
het bekende lied Het dorp
van Wim Sonneveld, be-
werkt in het Sallands dialect
door Gerard voor ‘t Hekke
en gezongen door Herman
Koenjer, doet mee aan de
wedstrijd ‘Zing zoals je ge-
bekt bent’. Morgen, woens-
dag 12 maart wordt een frag-
ment van dit lied gedraaid
op Radio 5 in het program-
ma Plein 5, tussen 14.15 en
14.30 uur. Elke week wordt
voor deze wedstrijd met
evergreens in de streektaal
van maandag tot en met don-
derdag tijdens Plein 5 een
ander liedje gedraaid. Pu-
bliek kan op het beste liedje
van de week stemmen via
de website
www.plein5.ncrv.nl. De
weekwinnaar wordt in de
uitzending van vrijdag be-
kend gemaakt en gaat door
naar de finale op Hemel-
vaartsdag 2014.

Bij een inbraak in een wo-
ning aan de Wilgensingel in
Raalte is computerappara-
tuur en geld gestolen.
Dit gebeurde tussen zater-
dag 18.00 uur en zondag
00.10 uur. Wie iets heeft ge-
zien, wordt verzocht de poli-
tie te bellen via 0900-8844.

Stem op ‘Zing zoals
je gebekt bent’

Computer en geld
uit woning gestolen

Oplaadpunten voor
elektrische auto’s

Salland is nog niet af

Archeologen vinden eeuwenoude veeschuur bij Angeli

� Op het bouwterrein achter Angeli Custodes is een veeschuurtje gevonden
uit de late middeleeuwen. foto Benny Koerhuis
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