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RAALTE – Antoon en Dien Schut-
te-Westenenk uit Raalte vierden
gisteren dat zij zestig jaar ge-
trouwd waren en kregen daarbij
bezoek van burgemeester Piet
Zoon van de gemeente Raalte.
Ze leerden elkaar kennen in de
Raarhoek: Dien was daar dienst-
meisje op de boerderij van de fa-
milie Heuven en Antoon woonde
met zijn ouders en zus in de vol-
gende woning.
Dien is geboren in Luttenberg en
is de tweede dochter uit een ge-
zin van vijf dochters en een zoon.
Antoon ging na acht jaar lagere
school (dat was toen nog zo)
thuis op de boerderij aan het
werk. Hij was 22 toen ze trouw-
den, zij 24 jaar.
Ze namen de boerderij over en

die werd in de loop der jaren uit-
gebreid en onderging veranderin-
gen. Negen maanden en twaalf da-
gen na hun trouwdag werd doch-
ter Elly geboren. In 1956 werd
zoon Harry geboren en in 1960
dochter Theresia. De kinderen
kwamen niets tekort, zo laten ze
weten. „Er was veel ruimte voor
plezier, veel aanloop en visite. Dit
hebben wij alle drie meegekre-
gen: de koffiepot stond en staat
nog steeds altijd klaar.”
Dien Schutte heeft veel hobby’s.
De naaimachine heeft er al kilo-
meters opzitten en de breipennen
hebben al menig kralentasje ge-
maakt. Weliswaar staat dit nu op
een lager pitje, omdat veel tijd
wordt gegeven aan haar man.
Toch werkt ze nog regelmatig in

de tuin. De aardappelen en boon-
tjes doen het - met de helpende
hand van Harry - nog goed.
Vanaf de jaren ’70 - ze waren toen
lid van de Sallandse Folkoregroep
- zijn er via het Salland Festival
jaarlijks gasten uit verre landen
geweest. Dit heeft het jubilerende
stel vele buitenlandse reizen opge-
leverd: Rusland, Polen, Denemar-
ken, Portugal, Israël, Frankrijk,
Zweden. Een hobby mag ook wel
het oppassen op Anne en Leon ge-
noemd worden. En een hobby is
toch nog steeds Terschelling be-
zoeken.
Inmiddels is Antoon 82 en Dien
84 jaar. Hij is na een paar TIA’s
met enkele complicaties niet
meer de snelste. Met stok, rolla-
tor, rolstoel - en binnenkort een
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door Gerard Potijk

RAALTE – Als alle door Berenschot
genoemde bezuinigingsopties
worden uitgevoerd, dan zouden
daarmee 21 voltijdbanen (fte) in
het gemeentehuis vervallen. Dat
is verwerkt in het totale bezuini-
gingsbedrag van 4 miljoen euro.
Met de 24 fte’s erbij die de ge-
meente bij vorige bezuinigingso-
peraties al inboekte, komt dat
neer op een inkrimping van 45
fte. Het zijn opties die Berenschot
in beeld bracht en doorrekende,
het ligt niet voor de hand dat ze
alle 52 worden uitgevoerd. Dat
hoeft ook niet, zegt Hiemstra, er
hoeft ‘maar’ 2,5 miljoen euro te
worden omgebogen. Hij maakt er
wel een voorbehoud bij. ,,Die 2,5
miljoen euro is inclusief zes ton
die Raalte moet bezuinigen als de
rijksbezuiniging van 6 miljard
doorgaat. Daar wordt in Den
Haag nog over onderhandeld. Dat
kan minder worden maar daarna
evengoed weer meer als er in de
komende jaren nog meer wordt
bezuinigd. Dat weten we niet,
maar ik sluit het ook niet uit.’’
Tegelijk met het rapport Beren-
schot presenteerde het college gis-
teren ook de begroting 2014 en
een financieel doorkijkje naar de
jaren 2015 - 2017. Sluitende begro-

tingen op voorwaarde dat alle be-
zuinigingen, waartoe de raad eer-
der al besloot, werkelijk worden.
Het risico zit ‘m in de taken die
het Rijk op het bordje van de ge-
meente legt, zegt Hiemstra. ,,We
gaan er vanuit dat die taken, met
een strakke aansturing door de ge-
meente, kunnen worden gedaan
binnen het beschikbare budget.
Toch hebben we in de begroting
een stelpost opgenomen van twee
ton voor het geval dit niet lukt.
Ook is een buffer beschikbaar
voor de Wet werk en bijstand en
een reserve voor de Wmo.’’
Er is nauwelijks geld over voor
‘nieuw’ beleid in de komende ja-
ren, constateert Hiemstra. Dat
blijft beperkt tot wat extra geld
voor het onderhoud van bruggen
en viaducten (om de veiligheid te
waarborgen) en voor een verbete-
ringsprogramma voor de riolen in
de gemeente om ze op peil te hou-
den.
Verder is er geld voor de aanleg
van een kunstgrasveld in Heeten
ingeboekt voor 2017.
Het is de laatste begroting die het
huidige college aan de gemeente-
raad voorlegt. Hiemstra heeft er
een tevreden gevoel bij, zegt hij.
,,Het is een sluitende begroting
met ook nog wat extra ruimte
voor tegenvallers. Voor tegenval-
lers die elk jaar terugkomen is 2,5
ton beschikbaar, als het gaat om
eenmalige tegenvallers dan is er
3,17 miljoen beschikbaar.’’ Belang-
rijk is volgens hem ook dat Raalte
een gezond grondbedrijf heeft:
,,We hoeven voorlopig geen afboe-
kingen meer te doen. Er zijn nog
wel risico’s maar die worden afge-
dekt door bestaande reserves. Er
is bovendien nog een winstpoten-
tieel in het grondbedrijf van zes
miljoen euro.’’
Inwoners van Raalte krijgen vol-
gend jaar wel te maken met een
stijging van de lokale lasten: de

ozb gaat met 7,5 procent omhoog
en het basistarief van de afvalstof-
fenhefing stijgt van 50 naar 72 eu-
ro. Het tarief per lediging blijft
wel hetzelfde.
Die 22 euro is relatief een flinke
stijging, maar nog steeds niet kos-
tendekkend, zegt de wethouder.
,,Eigenlijk zou het 100 euro moe-
ten zijn. Er is nog een flinke reser-
ve en daar halen we die 28 euro
uit. Maar dat kan niet eeuwig zo
doorgaan.’’
De 7,5 procent ozb verhoging be-
staat uit 2,5 procent inflatie en
‘vaste’ verhoging van 5 procent
waartoe de raad enkele jaren al be-
sloot.

We hebben een
gezond grondbe-
drijf en hoeven nu
geen afboekingen
meer te doen
Wethouder Hiemstra

Gouden Schaap
door Ruud de Jager

V erslaggever Matthijs Op-
penhuizen van deze krant
stond er gistermiddag op

de redactie een tikje verlegen en
schaapachtig lachend bij. Amper
een uur nadat hij omstandig had
zitten mopperen over de Juich-
wilg die de gemeente Raalte had
gewonnen, kreeg de verslaggever
in kwestie zelf een prijs in de
maag gesplitst. Het bericht over
de Juichwilg van de gemeente
Raalte, en dan met name het bij-
behorende geldbedrag, is naar de
persoonlijke visie van Oppenhui-
zen een slag in het gezicht van ie-
dereen in Salland die het finan-
cieel moeilijk heeft. ,,Vijfduizend
euro gemeenschapsgeld weg-
gooien’’, bromde hij achter zijn
laptop. ,,Een Juichwilg, waar gaat
het over. En zóveel geld! Hoe ver-
koop je dat aan mensen die niet
eens genoeg te eten hebben?”
En dan te bedenken dat Matthijs
Oppenhuizen als 8-jarige in groep
twee van de basisschool zat toen
de gemeente Raalte in 1994 die an-
dere grote prijs, de beroemde en
onvergetelijke Gouden Eikel, in
de wacht sleepte.
Toen was het drie uur in de mid-
dag van dierendag en kwam Lam-
my Tabak van kinderboerderij de
Vijverhof uit Olst met een brede
glimlach en een stoet vrijwilli-
gers in haar kielzog het redactielo-
kaal in Raalte binnengewandeld.
Lang verhaal kort: Lammy reikte
de Gouden Schaaptrofee uit aan
de verbouwereerde Matthijs, die
zich met een reeks verhalen over

de Alpaca-roof in Olst verdien-
stelijk maakte. Hij schreef er
volgens Lammy zo mooi en
scherp over dat de dieven het
niet meer in hun hoofd durf-
den te halen om de gestolen Al-
paca’s te verpatsen. De grond
werd de dieven zo heet onder
de voeten dat de vijf dieren in
het holst van de nacht bij
Schalkhaar werden losgelaten.
Volgens de mensen van de kin-
derboerderij heeft Oppenhui-
zen met zijn gloedvolle story’s
een positieve rol gespeeld en
komt de Gouden Schaaptrofee
(die jaarlijks wordt uitgereikt)
hem van harte toe. Extra
smeuïg detail: Giel Beelen van
3FM ontving op Dierendag
exact dezelfde onderscheiding
omdat hij op de radio eveneens
repeterend aandacht aan de ver-
dwenen Alpaca’s schonk.
De jongste verslaggever van de
redactie Salland probeerde
zich na de overhandiging eerst
nog een tikje bescheiden op te
stellen. ,,Ik heb gewoon mijn
werk gedaan.’’ Toen de waarde
van het eredoctoraat van de Vij-
verhof goed tot hem door-
drong sprong de vonk over.
,,Nu weet je weer waarvoor je
het allemaal doet!’’
Het is al de tweede prijs die
‘ons Goudhaentje’ in korte tijd
binnensleept. In 2012 kreeg de-
zelfde Oppenhuizen uit han-
den van burgemeester Ton
Strien de Sipbokaal overhan-
digd. Deze onderscheiding is
een jaarlijks hoogtepuntje van
de Herensociëteit Voorheen
De Nuts Neut en wordt toege-
kend aan iemand die zich voor
Olst verdienstelijk heeft ge-
maakt. In dit speciale geval
werd hij onderscheiden vanwe-
ge de betrokkenheid en de ma-
nier waarop hij zijn journalis-
tieke werk verrichte. De Sipbo-
kaal stond bij de trotse Oppen-
huizen een jaar lang op zijn bu-
reau te pronken. De Gouden
Schaaptrofee mag hij houden,
zijn hele leven lang.

� Het carillon in de toren van de ba-
siliek van de Heilige Kruisverhef-
fing in het centrum van Raalte
wordt bespeeld door een beiaar-
dier in dienst van de gemeente.
Het schrappen van het carillon le-
vert een jaarlijkse kostenbespa-
ring op van 14.000 euro.

� Raalte heeft een relatief lage ozb
(plaats 113 van 430 gemeentes)
en mag die wettelijk gezien verho-
gen met 28 procent. Dat zou de
gemeente in 2017 al 650.000 euro
extra opleveren.

� Het sluiten van een huwelijk duur-
der maken levert 3.700 euro op.

� De gemeente kan niet toe met
minder wethouders, heeft Beren-
schot berekend. Op dat vlak is
niets te halen.

� Berenschot onderzocht ook of een
ambtelijke fusie met Olst-Wijhe
mogelijk is. Die gemeente liet we-
ten daar niets voor te voelen. Vol-
gens Berenschot staat overigens
niet op voorhand vast dat een der-
gelijke fusie tot besparing leidt.
De ambtelijke samenwerking die
nu bestaat verder uitbouwen le-
vert wel wat op: 30.000 euro per
jaar.

� Op parkeergebied is nog 80.000
euro te halen door de kosten te
verlagen en tarieven te verhogen.

� Minder speelterreinen en speel-
plaatsen levert 43.500 euro op.

� Matthijs met prijs en Lammy Tabak van de Vijverhof. foto Ria Willemse

Bezuiniging treft ook
ambtenaren: als alles wordt
uitgevoerd kost dat 21 banen.

“

Bij Antoon en Dien staat koffiepot al
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door Gerard Potijk

RAALTE – ,,In Raalte krijg je veel
voor weinig’’. Het is de samenvat-
ting van wethouder Gosse Hiem-
stra (financiën) als hij het heeft
over lokale lastendruk en wat de
burger ervoor krijgt. Het komt
wat bedeesd uit zijn mond, alsof
hij niet wil opscheppen, maar het
staat volgens de wethouder toch
echt in het rapport van Beren-
schot. Dat bureau onderzocht niet
alleen hoe Raalte kan bezuinigin-
gen, het maakte ook een vergelij-
king met de prestatie van Raalte

in vergelijking met andere ge-
meenten van vergelijkbare om-
vang in vergelijkbare omstandig-
heden. Hiemstra: ,,Daaruit blijkt
dat de lasten hier lager zijn dan ge-
middeld en dat Raalte een goedko-
pe gemeente is als het om leges
gaat. In Overijssel zitten we in de

top 3. Verder zijn we een gemeen-
te die het werk doet met relatief
weinig ambtenaren. Als je dat ver-
gelijkt met de best presterende ge-
meenten, zitten we in het boven-
ste kwart.’’ Relatief weinig perso-
neel betekent dat daar ook min-
der te winnen is als het gaat om
bezuinigen op de uitgaven. Hiem-
stra: ,,Hup, wat personeel eruit
wordt dan lastiger, je zult het
meer moeten zoeken in het verho-
gen van de lasten en leges en het
beperken van taken. Wat zijn
kerntaken en wat kun je wegstre-
pen? Ook dat heeft Berenschot in

beeld gebracht in die 52 opties.’’
Daar zitten dingen bij waarvan
hij als wethouder zegt ‘dat moet
je niet willen’, maar welke dat
zijn, wil Hiemstra niet kwijt.
,,Het is aan de nieuwe raad om
daar besluiten over te nemen al
zou de huidige raad al wel wat in
gang kunnen zetten bij de bespre-
king van de begroting voor 2014.
Het is goed dat er al over wordt
nagedacht, ook door burgers en or-
ganisaties in Raalte. Vandaar dat
het allemaal op internet staat en
is na te lezen. Op 29 oktober volgt
een opiniërend debat in de raad.’’

duofiets - komt hij zeker de deur
nog uit. Met thuiszorg, vrijwillig-
ster Ellis en op woensdag een dag-
je naar Theresia is voor Dien de
overige zorg te bieden. Op zater-
dagavond gaan ze sinds enkele ja-
ren - doordat zwager Hein er ver-
bleef - trouw naar de Hartkamp
voor de mis, koffie en borrel.
De gezondheid van Dien is behou-
dens enkele ouderdomsgebreken
nog heel goed. In de loop van de
jaren hebben twee nieuwe heu-
pen veel goeds gedaan. Hun ver-
trouwde plekje op de boerderij
maakt dat zij nog steeds gelukkig
zijn. Elders wonen of een paar da-
gen in de week dagopvang voor
Antoon is een twijfelpunt. Hij
vraagt zich af: „Wie mut er dan
op oe mo passen?”

De politie zoekt naar de per-
soon of personen die don-
derdagavond rond 21.15 uur
het paasvuur aan de Erve-
weg in Welsum hebben aan-
gestoken. Volgens de politie
kon dit gevaarlijke gevolgen
hebben, overigens is alles
goed afgelopen. Wie iets
heeft gezien of andere rele-
vante informatie heeft,
wordt verzocht te bellen via
0900-8844.

In een woning aan de Beu-
kensingel in Raalte is woens-
dag tussen 15.30 en 19.30 uur
ingebroken in een woning .
Volgens de politie zijn er di-
verse goederen gestolen.
Wie iets heeft gezien of an-
dere relevante informatie
heeft, wordt verzocht de po-
litie te bellen via telefoon-
nummer 0900-8844.

Twee mannen zijn opgepakt
omdat zij ervan verdacht
worden betrokken te zijn ge-
weest bij een woningover-
val in mei in Nieuw Heeten.
De ene verdachte is in juli
in de kraag gevat, de ander
in september. Waar ze zijn
aangehouden en verdere per-
sonalia ontbreken nog. Wel
staat in elk geval één van de
verdachten binnenkort voor
de rechter. Begin mei werd
een 15-jarig meisje ’s nachts
wakker omdat er een man
in haar kamer liep. Hij be-
dreigde haar om te weten te
komen waar de kluis was.
Die kreeg hij niet open,
waarna hij vluchtte. Dit ge-
beurde terwijl beneden in
het café aan de Ambachts-
straat mensen waren.

Politie zoekt daders
aansteken paasbult

Inbrekers slaan
overdag slag in huis

Twee verdachten
voor overval gepakt

Raalte heeft relatief weinig
ambtenaren. Kostenbespa-
ring moet gezocht worden
in lastenverhoging

�

�

Hiemstra: ‘In Raalte krijg je veel voor weinig’

zestig jaar elke dag klaar
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� Het jubilerende echtpaar Antoon en Dien Schutte-Westenenk met een fo-
to van henzelf in vroeger jaren. foto Gerard Vrakking

ambtenaren op tocht
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