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door Gerard Potijk

RAALTE – ,,Politici, het zijn net
postduiven. Als ze je nodig heb-
ben, zoals nu met de verkiezin-
gen dan komen ze bij je en eten
ze uit jouw hand. Straks zie je ze
niet meer, schijten ze op je kop.’’
Harry Veltmaat draait er niet om-
heen: hij heeft weinig vertrou-
wen in de gemeentelijke politiek.
Niet nodig om te vragen of de
71-jarige Raaltenaar volgende
week gaat stemmen: niet dus.
Het is druk, deze woensdagoch-
tend op de markt in Raalte met
politici die flyeren om zieltjes te
winnen. De VVD’ers delen ook
nog gehaktballetjes uit. Het zal
Veltmaat worst zijn, hem paaien
ze er niet mee. De Raaltenaar
maakt deel uit van ‘de manne-
tjes’, een groep oudere Raaltena-
ren die elke woensdag is te vin-
den op de hoek bij het ABN-Am-
ro gebouw. Om met elkaar de ac-
tualiteit door te nemen, even
flink schelden op Raalter politici
die er niks van bakken of om ge-
woon te genieten van de zon en
voorbijslenterend publiek. Van-
daag staat een groepje D66’ers
voor hun neus te flyeren, wach-
tend op de komst van D66-co-
ryfee Jan Terlouw. Die komt zijn
politieke vrienden in Raalte een
helpende hand toesteken, een
week voor de verkiezingen. Het
bezoek van Terlouw ontgaat ook
‘de mannetjes’ niet. Sterker nog,
Veltmaat grijpt de gelegenheid
aan om Terlouw aan te spreken
op wat er niet deugt aan ‘de poli-
tiek’ en waarom hij niet gaat stem-
men.
De Raaltenaar neemt daarbij geen
blad voor de mond, vertelt hij
even later, als Terlouw al weer
met lokale D66-lijsttrekker Bert
Terlouw tussen het publiek op de
markt is verdwenen. ,,Ik ben be-
gonnen met Fred Teeven (die ligt

landelijk onder vuur, red.) en heb
hem gezegd dat het allemaal
graaiers zijn in Den Haag.’’ Lokale
politici deugen volgens de Raalte-
naar evenmin: tonnen aan wacht-
geld voor ex-wethouders en wat
moet je nu in Raalte met een wet-
houder die in Deventer woont
(Gosse Hiemstra, CDA)? ,,Die
mist het Raalter gevoel. Dat merk
je ook als je hem bezig ziet.’’ Na-
tuurlijk komt ook de affaire rond
Ben Haarman voorbij: ,,Dat gaat
het CDA honderden wat stem-
men kosten.’’
Veltmaat gooit er nóg een uitdruk-
king tegenaan om zijn frustratie
te uiten: ‘Vet op water komt altijd
bovendrijven’. Om aan te geven
dat de klappen altijd worden opge-
vangen door mensen die weer-
loos zijn. ,,De bouw ligt op zijn
gat, misschien wel 40 procent van
de bouwvakkers in de gemeente
is werkloos. Maar de ambtenaren
in het gemeentehuis op de afde-
ling bouw- en woningtoezicht zit-
ten er allemaal nog. Hoe kan dat?
Daarom ga ik dus niet stemmen.’’
Instemmend geknik van het
groepje om hem heen. Nee, de
verslaggever moet niet denken
dat ze altijd zo negatief waren,
vroeger hadden ze het beter. Het
is de economie en het voortdu-
rend inleveren op pensioenen en
uitkeringen die zijn uitwerking
heeft.
Niet zuur, wel vastbesloten om te
gaan stemmen zijn twee dames
van rond de zestig (‘We zijn vrien-
dinnen, liever geen naam in de

krant’) die even verderop bijpra-
ten op de hoek van een markt-
kraam. Ze volgen de lokale poli-
tiek, zijn goed op de hoogte en
hebben zich verdiept in de verkie-
zingsprogramma’s. GB is favoriet,
bij beiden. ,,Die hebben een heel
concreet programma, je weet wat
je kunt verwachten’’, zegt één
van hen die weet dat haar man an-
ders stemt. ,,Altijd op het CDA en
ik kan hem niet overhalen om
ook eens GB te stemmen.’’ Zijn ze
tevreden over hoe Raalter politici
het hebben gedaan in de afgelo-
pen raadsperiode? Dat houdt niet
over. ,,Ze doen er soms lang over
om beslissingen te nemen. Mis-
schien is dat wel Sallands, dat af-
wachten en treuzelen om knopen
door te hakken.’’ En er waren te
veel affaires vinden ze en dan de
missers, zoals dat gedoe met Blek-
kerhoek. ,,Er was maar één klager
en dan meteen zo streng ingrij-
pen. Dat had ook anders gekund.’’

ZWOLLE – Het RIEC Oost-Neder-
land heeft extra mensen nodig
voor de bestuurlijke aanpak van
georganiseerde criminaliteit. Vol-
gens manager Marjan Nekkers is
de huidige bezetting amper nog
toereikend om aan het groeiend
aantal verzoeken om bijstand te
voldoen. „We zitten nu in het sta-
dium dat we meer werk hebben
dan we aan kunnen.”
Het RIEC voorziet overheden on-
der meer van adviezen waarmee
de integriteit van bijvoorbeeld ho-
reca-ondernemers en coffeeshop-
houders wordt getoetst. Ook ver-
zamelt het informatie over wit-
wassen van crimineel geld.

Lees verder op pagina 30

Juliana en Heleen
(2)
door Matthijs Oppenhuizen

K erst ijlt lang na. Stipte ik
op deze plek dinsdag het
kerstdiner van herensocië-

teit Voorheen De Nuts Neut uit
Olst van afgelopen vrijdag al aan,
nu moet ik het er nóg eens over
hebben. Of moeten: ik dwing mij-
zelf. En niet met tegenzin.
Dinsdag werd hier gemeld dat de
heren van Voorheen De Nuts
Neut op 20 maart een Juliana-
boom planten in hun Willy Dob-
beplantsoen in Olst. Dit doen zij
om 16.30 uur, iedereen is welkom
bij deze ceremonie. Die 20e maart
is de 10e sterfdag van koningin
Juliana en deze lieve vorstin heeft
een bijzonder plekje in het hart
van de Olster heren.
Zelfs in Heino houden ze die on-
deugende Olster heren in de ga-
ten, want gisteren kregen de he-
rensociëteit en deze krant een
e-mail van Piet Schippers. Hij is
voorzitter van de werkgroep Thea-
ter Podium Heino. Na een blik op
de website van de heren was hem
glashelder dat de heren Juliana op
handen dragen en daar-
om wil hij hun wijzen
op de voorstelling van-
avond om 20.30 uur in
het theater in Heino.
Toneelspeelster Nels
Kars treedt daar van-
avond op en zij zit al 50
jaar in ’t vak. Vanavond
voert ze ‘Buigen voor
Oranje’ op, een toneel-
stuk over de 18e ver-
jaardag van... Juliana.
Een amusante en span-
nende situatiekomedie
is het. Humor en Julia-
na, dat klinkt de heren
op het lijf geschreven.
Iedereen die wil is hier-
bij natuurlijk welkom,
er zijn nog kaarten!
Ooit assistent-Regent
zonder vooruitzichten
en nu al enige tijd vol-
waardig Regent Rob
van der Werf heeft na-
mens de herensocië-
teit direct vriendelijk

gereageerd in de richting van
Schippers en hem uitgenodigd
om er 20 maart bij te zijn in
het Willy Dobbeplantsoen. Ik
zie iets moois groeien tussen
Heino en Olst. Een vreedzame
interdorpelijke culturele kruis-
bestuiving die de wereld tot in-
spirerend voorbeeld is. Nu nog
Heleen van Royen erbij betrek-
ken en ’t plaatje is af.
Ook kreeg ik van Regent Reint
Eilerts nog wat informatie,
over dat in Olst ooit een Julia-
naboom stond. Op de splitsing
Stationsweg/A. Geertsstraat bij
de spoorwegovergang (zie fo-
to). Deze legde in de jaren ’70
het loodje, Eilerts weet niet
waarom. In elk geval willen hij
en de andere heren met de
nieuwe boom een eerbetoon
brengen aan Juliana ‘die ons ge-
leid heeft uit het dal van de na-
weeën der oorlogsjaren naar
perioden van welzijn en grote
welvaart’. Overigens meldt Ei-
lerts dat Juliana nooit officieel
een bezoek bracht aan Olst.
„Maar zij is in de jaren ’60 wel
per trein door Olst gekomen,
terwijl er honderden mensen
langs het spoor stonden te wui-
ven. Juliana heeft wel regelma-
tig privé-bezoeken gebracht als
zij op visite ging bij haar vrien-
din die in Olst woonde. De va-
der van Juliana, prins Hendrik,
was ooit in Olst voor een offici-
eel bezoek bij de Olster land-
bouwtentoonstelling ‘Olanto’.
Hij sprak daar toen de gedenk-
waardige woorden: „Ik ben bij-
zonder verheugd hier in Om-
men te mogen zijn...”

Het is druk op de Raalter markt, een
week voor de verkiezingen met poli-
tici die flyeren en ‘balletjes’ uitdelen.

‘Politici? Het zijn
GEMEENTERAAD 2014

� De Julianaboom die ooit in Olst stond.
foto Gerhard Aberson
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LUTTENBERG/MARIËNHEEM – De vrij-
willigers die zich inspannen voor
het onderhoud van de ‘ommetjes’
in Luttenberg en Mariënheem
krijgen de 5.000 euro die is ver-
bonden aan de ‘Juichwilg’, de lan-

delijke landschapsprijs die Raalte
vorig jaar won. B en W hebben be-
sloten om het geld door te sluizen
naar Luttenberg en Mariënheem
(ieder 2500 euro) voor de aan-
schaf van gereedschap.

RAALTE – Game, set, match! Zover
was het gisteren nog niet bij de
tennisinstuif in tennishal Ramele
in Raalte. 120 kinderen kregen ten-
nisles, maar nee, ze zijn nog niet
meteen klaar voor Wimbledon.
Eerst maar eens een grote bal
slaan met een kort racket. De in-
stuif was een gezamenlijk initia-
tief van tennisvereniging Ramele
en RTV, om kinderen spelender-
wijs kennis te laten maken met
tennis. En plezier hadden ze. Op
19 maart zijn de groepen 5 en 6
aan de beurt (TV Ramele) en 7 en
8 (RTV). Opgeven voor de groe-
pen 5 en 6 bij TV Ramele
(0572-356308). Opgeven voor groe-
pen 7 en 8 mailen naar
rob.van.egmond@raalte.nl. Deel-
name aan het toernooitje is gratis.

‘Ik ga niet stemmen’. Jan Terlouw
hoorde het een aantal keren op de
Raalter markt waar hij, uitgeno-
digd door zijn politieke vrienden
gisteren een rondje maakte. Hij
schrok ervan en vond het jam-
mer, die afkeer van de lokale poli-
tiek die volgens hem deels het ge-
volg is van wat er landelijk gaan-
de is. Met het neoliberale kapita-
lisme als grote boosdoener. ,,Alles
lijkt te draaien om geld. Het
marktdenken is overheersend ge-
worden, landelijk maar ook mon-
diaal. Daar heeft de politiek mee
te maken en dat straalt af op de ge-
meentepolitiek.’’ Met name D66
heeft zich volgens Terlouw inge-

zet voor een democratische con-
trole van de politieke macht. ,,De
macht van de vrije markt onttrekt
zich daaraan, dat is een groot pro-
bleem geworden. Die macht
wordt bijna niet gecontroleerd.
Mensen zien wel dat er veel din-
gen fout gaan. Dat is een van de
urgentste vraagstukken waar we
voor staan.’’ De hypes waar lande-
lijke politici zich door laten mee-
slepen, het uitvergroten van onbe-
nulligheden, is ook iets dat vol-
gens Terlouw een negatief beeld
oproept. Media die gretig mee-
doen aan die incidentenpolitiek
krijgen ook een veeg uit de pan.
,,Nu is het weer Fred Teeven die

in het nieuws is, maar dat ís geen
nieuws. Dat was al bekend. Ik be-
grijp wel hoe dat gaat, kranten
moeten ook verkocht worden en
er is veel concurrentie.’’
Terlouw kwam graag naar Raalte,
zegt hij, al is het niet zo dat hij
zich overal naar toe laat slepen als
D66 coryfee. ,,Ik heb iets gedaan
in Arnhem in het kader van de
verkiezingen en ik ben in het
noorden geweest. Dat is het zo’n
beetje.’’ Waarom Raalte? De gelijk-
luidende achternaam van de loka-
le D66-lijsttrekker Bert Terlouw
gaf de doorslag zegt Jan Terlouw,
daar wilde hij graag een uitzonde-
ring voor maken.

1 Staat u te popelen om te gaan
stemmen?

,,Ik sta absoluut niet te popelen,
ik heb het niet zo op de politiek.
Om het diplomatiek te zeggen:
veel holle frasen, weinig inhoud,
afspraken die ze niet nakomen,
een beetje links en een beetje
rechts. Ze maken de mensen wat
wijs, en ze lopen in deze verkie-
zingstijd weer overal rond en belo-
ven van alles. Maar ik werk in de
gezondheidszorg en die is de laat-
ste tijd alleen maar afgebroken en
kapot gemaakt! Een rare business,
die politiek...’’

2 En dan worden taken op gebied
van jeugdzorg en AWBZ in 2015

overgedragen naar de gemeenten.
Lukt dat volgens u?

,,Gemeenten moeten die nieuwe
taken straks uitvoeren, maar die
zijn er helemaal niet capabel voor.
Ze roepen wel dat ze dat allemaal
even gaan doen, maar de meeste
ambtenaren zijn er niet goed op
voorbereid. Raadsleden weten er
ook veel te weinig van, ze nemen
meer beslissingen uit populisti-
sche overwegingen dan uit mede-
dogen of verstand van zaken.’’

3 Volgt u de Raalter gemeentepoli-
tiek?

,,De gemeentelijke politiek gaat
voor het grootste deel langs me
heen. Ik vind het erg oppervlak-
kig, voel me er niet echt bij be-
trokken. Ik lees vooral de ingezon-
den brieven van Hans de Kort,
maar daar word ik meestal ook
niet vrolijk van. Ik heb dus eigen-
lijk geen idee hoe de Raalter poli-
tiek het doet. Ik hoor er in mijn
omgeving ook niet veel van, alles
gaat hier zo z’n gangetje. Maar
aan de andere kant hebben we
ook niet veel te klagen in Raalte
en Salland. Er zullen genoeg men-
sen zijn die het momenteel finan-

cieel niet breed hebben, maar
voor de meesten is het niet zo erg
dat we kunnen spreken van een
crisis.’’

4 Zou u zelf ooit raadslid willen
worden?

,,Absoluut niet! Ik ben in het ver-
leden wel eens gevraagd, in mijn
jeugd had ik nog wel ambities op
dat gebied. Maar nu helemaal niet
meer. Ik ben teleurgesteld in de
manier waarop de politiek wordt
bedreven. Voor te veel politici
gaan eigen belangen en het partij-
belang boven het welzijn van
mensen. Van nature ben ik meer
links dan rechts. Maar de verschil-
len zijn vervaagd door al die splin-
tergoeperingen. Nederland zou ge-
noeg hebben aan twee partijen,
maar geen dertig!’’

5 Gaat u straks nog wel stemmen?
En zo ja, op een partij of op een

persoon?

,,Ik ga straks op 19 maart wel weer
stemmen. Dat vind ik een morele
plicht, dat heb ik van mijn vader
meegekregen. Wij kunnen hier in
vrijheid stemmen, we moeten
wel gebruik blijven maken van
dat recht. In veel andere landen is
het niet vanzelfsprekend dat je
vrij bent om te kiezen. Aan de an-
dere kant maakt het in Nederland
volgens mij niet zo veel uit waar
je op stemt, daarvoor gaat het te
goed met ons land.”
„En ik stem altijd op een partij. Ik
stem niet op een bepaalde per-
soon. Want kandidaten zijn pop-
petjes die je zo kunt inruilen.
Meestal stem ik op de eerste per-
soon op een lijst. Of dat een
vrouw is of een kerel maakt me
ook niets uit.’’

vragen over
de verkiezingen5

In de aanloop naar de gemeente-
raadsverkiezing komen diverse in-
woners aan het woord. In afleve-
ring 2 Gerard Oosterlaar alias
Höllenboer van Busje komt zo.

net postduiven!’

� Hij mag dan van D66 zijn, Jan Terlouw geniet ook bij de VVD veel aanzien. Lijsttrekker Ben Nijboer biedt hem een
‘balletje’ aan. Rechts naast Terlouw, naamgenoot Bert Terlouw lijsttrekker voor D66 in Raalte. foto Gerard Vrakking

Vijf mille voor ‘ommetjes’

‘Alles lijkt te draaien om geld’

� Tennisleraar André Mekers legt uit hoe het moet, en de kinderen leven
zich uit met bal en racket. foto Gerard Vrakking

Balletje slaan bij tennisinstuif

� Gerard Oosterlaar alias Höllenboer

Intratuin Lochem
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