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26 REGIO

door Gerard Potijk

RAALTE – Geeft Raalte SallandGlas
een lening van 4,3 miljoen euro
(de raad moet daar nog over be-
sluiten) dan kan de gemeente
daar veel geld mee verdienen. Ge-
meenten kunnen op dit moment
tegen 1,6 procent (20 jaar) lenen
terwijl de marktrente 5 à 5,5 pro-
cent is. Voor Raalte kan dit voor-
deel al gauw oplopen naar pak-
weg 2,6 miljoen in de komende
20 jaar.
Geld dat wordt ingelegd door de
deelnemers van SallandGlas via
de eigen bijdrage van 2500 euro.
Daarin is immers ook de rente ver-
rekend van de leningen die Sal-
landGlas bij provincie en gemeen-
ten aangaat om het glasvezelnet-
werk te kunnen aanleggen.
Of dit scenario (rentevoordeel
vloeit in de gemeentekas) werke-
lijkheid wordt, is volgens Ben Nij-
boer, voorzitter van SallandGlas
nog maar de vraag. Als het aan
hem ligt in ieder geval niet omdat
de deelnemende gemeenten Raal-
te, Deventer en Olst-Wijhe als in-
steek namen dat ze zelf niet beter
van het glasvezelproject zouden
worden. ,,Daar houden we ze aan.
Mocht er via dat rentevoordeel
geld overblijven dan mag dat niet
in de algemene middelen vloeien
maar moet dat terug naar de deel-
nemers.’’

Raalte wil in zee met SallandGlas
maar moet nog de keus maken of
het SallandGlas rechtstreeks geld
leent of garant wil staan voor een
lening bij een commerciële bank.
Wordt het een lening dan moet
Raalte dat geld volgens marktcon-
forme rentes uitlenen. Anders
zou de lening als ongeoorloofde
staatssteun worden beschouwd.
De gemeente Deventer maakte al
wel de keus om rechtstreeks aan
SallandGls te lenen. Een woord-
voerder van die gemeente laat we-
ten dat de renteopslag ook is be-
doeld om het risico dat de ge-
meente loopt bij het uitlenen te
dekken.

Volgens Nijboer is er op dit mo-
ment druk overleg tussen de ge-
meenten, provincie en Bank Ne-
derlandse Gemeenten om een mo-
dus te vinden om de renteopslag
te ondervangen. Of die via een
omweg terug te laten vloeien
naar de deelnemers. Een gecom-
pliceerd vraagstuk zegt Nijboer
waar niet één, twee, drie een op-
lossing voor is. ,,Daar zijn we
hard voor aan het knokken en
ook dat dit in alle drie gemeenten
geldt.’’
Graag zou hij al voor 1 maart be-
kend willen maken hoe dat voor-
deel terugvloeit, maar dat gaat
niet lukken. Op 1 maart moet 60
procent van de huishoudens in
het buitengebied voor een aanslui-
ting hebben gekozen wil het pro-
ject doorgaan. Nu al kunnen mel-
den dat de bijdrage lager wordt,
zou veel mensen over de streep
trekken, beaamt Nijboer. ,,Alles
hangt aan elkaar vast, hoe meer
mensen tekenen hoe minder we
hoeven te lenen en hoe lager die
bijdrage wordt. Maar laat duide-
lijk zijn dat elke euro dat het goed-
koper kan terugvloeit naar de
deelnemers.’’

OLST – Er is veel belangstelling
voor de appartementen die het
bureau 2nd-Life Bouwadviseurs
wil maken in het voormalige ge-
bouw van de Rabobank aan de
A. Geertstraat in Olst. Een infor-
matieavond hierover trok onge-
veer 120 belangstellenden en in-
middels hebben zich vijftien
mensen gemeld om aan te ge-
ven dat zij serieuze interesse
hebben in één van deze wonin-
gen. Het plan is dat er dertien
appartementen in het bankge-
bouw komen.
Dat meldt architect Jan Daggen-
voorde die samen met bouwkun-
dig adviseur Ton van Buel

2nd-Life Bouwadviseurs vormt.
De belangstelling voor het pro-
ject heeft hen op positieve wijze
verrast.
Momenteel gaan de gesprekken
met de beleggingmaatschappij
verder. Als die groen licht geeft
en de financiering dus rond is,
verwacht Daggenvoorde dat het
aanvragen van de bouwvergun-

ningen snel kan beginnen. Hij
heeft er zeker na deze informa-
tieavond alle vertrouwen in dat
het project wordt uitgevoerd.
Overigens zegt Daggenvoorde
dat mensen zich nog steeds kun-
nen melden voor een apparte-
ment als zij interesse hebben.
De ervaring met dergelijke pro-
jecten is volgens hem dat er
gaandeweg enkele geïnteresseer-
den om verschillende redenen
toch afhaken waardoor er als-
nog een appartement beschik-
baar kan komen.

www.2ndlifebouwadviseurs.nl

DEVENTER – Oppositiepartij Deven-
ter Belang wil dat het geld dat de
gemeente Deventer aan glasvezel
verdient wél terugbetaald wordt
aan de inwoners. De partij opper-
de eerder al een ‘leefbaarheidstoe-
slag voor het platteland’ bij de aan-
leg van glasvezel te betalen. Die

suggestie kon bij de raadsvergade-
ring over glasvezel niet op steun
rekenen. Raadslid Bert Kleine
Schaars van Deventer Belang
werd honend ‘Sinterklaas’ ge-
noemd. Kleine Schaars zint nu
toch op een voorstel voor een leef-
baarheidstoeslag.

Knip-plak-werkje

door Ria Willemse

O f mensen hun eigen ge-
meentelied herkennen?
Nou, nee dus. Althans,

als je het satirische televisiepro-
gramma Kanniewaarzijn (NPO1 6
februari, uitzendinggemist) hebt
gezien, geloof je meteen dat
geen hond een eigen gemeente-
lied (her)kent. Nee. Ook niet in
Raalte, nee.
Zie je op televisie wat mensen
in Raalte in beeld, die vanaf een
smartphone het
gemeentelied te
horen krijgen.
Met de vraag, wat
het is. Denk ik.
Stilte. Verbaasde
blikken. Ver-
dwaasde blik.
Huh? Hartstikke
grappig, haha,
een satirisch pro-
gramma. Maar
hoe simpel wil je
het maken, vroeg
Hans Groen zich af, die mee-
werkte aan het programma.
Even uitleggen. Hans is compo-
nist en schreef de muziek voor
het gemeentelied van Raalte. In
2010. In opdracht van de gemeen-
te Raalte en de Roalter Jongs.
Een officieel Raalter gemeente-
lied: ‘Raalte, wâh mooi!’ De tekst
is van Joke Zwaal en Willem Ver-
daasdonk.
Het refrein gaat zo (even de mu-
ziek erbij bedenken of op youtu-
be kijken):

,,Kenmerkend voor gemeentelie-
deren is dat er zo lekker in
wordt overdreven’’, zegt presen-
tatrice Astrid Joosten in het pro-
gramma. En dan zie je wat voor-
bijgangers in het centrum van
Raalte: ,,Hoeveel kastelen staan
er eigenlijk in Raalte?’’ wordt
hen gevraagd. En dan zegt een

verraste voorbijganger: ,,stuk of
vier?’’ Een ander: ,,Drie?’’ en ie-
mand: ,,Geen ene?’’ Haha, wat
een lol. Lach-geluiden-machine
erbij.
Nou ja, even verder uitleggen.
Het gaat er over dat de stad
Delft 15.000 euro heeft uitgege-
ven aan een stadslied. En dat nie-
mand het (her)kent. Tenminste,
volgens de ‘meting’ van Kannie-
waarzijn. Hoe jammer van dat
geld. En dus: ,,Moeten gemeen-
ten eigenlijk wel geld besteden
aan een gemeentelied dat niet
gewaardeerd wordt?’’ vraagt As-
trid Joosten zich hardop af.
Weggegooid geld, zo’n stadlied,
concludeert Herman Pleij, cul-
tuurhistoricus, in het program-
ma.
Maar daar zit ‘m nou de grap.
Want de kern van de zaak was
dat Hans Groen best graag wilde
uitleggen dat een gemeentelied
geen 15.000 euro hoeft te kosten,
zoals in Delft. Dat was de in-
steek van het gesprek. Dacht hij.
Het Raalter gemeentelied heeft

immers nog geen 2000 euro ge-
kost. Dus.
Maar driftig knip- en plakwerk,
montage hier en daar en zus en
zo. En klaar is Kees. Tv-uitzen-
ding gereed, Kanniewaarzijn.
Hans staat er gekleurd op. Hij is
aan het woord in het program-
ma met zijn verhaal ‘zijn’ ge-
meentelied. ,,Het is een simpel
deuntje, blijft bijna irritant in je
hoofd hangen’’, vertelt hij. Wat
hij er verder allemaal van vindt
en zegt, tsja, dat krijgen we dus

niet te zien.
Niets over
geld, niets
uitleg.
,,Beetje
flauw’’,
vindt Hans,
die heus
wel snapt

dat hij heeft meegewerkt aan
een satirisch programma. Maar
hij moet wel steeds uitleggen
aan mensen die ‘m op tv gezien
hebben wat hij heeft verteld,
maar wat is weggeknipt. ,,Dit
was wel heel gemakkelijk bij el-
kaar geknipt en geplakt om
maar lollig te zijn….’’

Fietsen door Raalte, zoveel te zien
grazende koeien, kasteeltje of tien
wind in je haren, het ruikt nog naar hooi
wâh zeggie? wâh kiekie? wâh mooi!

RAALTE/DEVENTER – Om de totale
aanlegkosten van bijna 18 miljoen
euro op te hoesten leent Salland-
Glas ook bij de provincie Overijs-
sel. De provincie spreekt over
‘een zachte lening’. Het renteper-
centage is daar drie procent.
Volgens een woordvoerder van de
provincie leent Overijssel het
geld niet zelf, maar is het geld van
de provincie. ,,Wij gebruiken de
rente die we rekenen om risico af
te dekken en (administratie) kos-
ten te betalen.’’ SallandGlas wil
ruim 2,6 miljoen euro lenen van
de provincie. Dat levert Overijssel
in twintig jaar ruim 1,5 miljoen
euro op. De provincie geeft daar-
naast een subsidie van 500 euro
per aansluiting.

�

Gemeenten ‘ver

Informatieavond over
appartementen in oude
Rabobank trekt ongeveer
120 belangstellenden

GLASVEZEL

Gegadigden melden zich voor
appartementen Rabobank Olst

Deventer Belang wil geld teruggeven

Provincie rekent
drie procent

Gemeente incasseert rentevoordeel
lening SallandGlas. ‘Dat moet terug
naar deelnemers’ vindt SallandGlas.

� Het aantal aanmeldingen bij Sal-
landGlas staat op bijna 1000. Voor
1 maart moet 60 procent van het
buitengebied van Deventer, Raalte
en Olst-Wijhe zich aangemeld heb-
ben wat neerkomt op 3750 huis-
houdens. Eerder was dat 4020
huishoudens, maar dat was geba-
seerd op ‘vervuilde’ bestanden.

� SallandGlas gaf eerder al aan niet
meer over kosten in buurgemeen-
ten te willen praten. Zij doen goed-
kopere initiatieven elders af met
‘voor een groot deel onjuist of on-
volledig’.

�
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SALLANDGLAS: BIJNA 1000

HIER IN SALLAND
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door Joany Bouwhuis

LUTTENBERG – ‘Laaiend enthou-
siast’ was de locatieraad van de
Luttenbergse geloofsgemeen-
schap maandagavond over het
nieuwe groenplan voor het nieu-
we Maria-Oord. Het plan is opge-
steld door Stichting Luttenberg-
Woont, bestuur parochie Heilig
Kruis en landschapsarchi-
tect-groenadviseur Harry ten Ha-
ve. Hierdoor hoeft Stichting Lut-
tenbergWoont voor de nieuw-
bouw geen strook van het Pas-
toorsbos te kopen.
Met de parochie steggelde de
stichting maanden over het stuk
groen van zo’n tien meter. De
stichting had de grond nodig om

de drie-laagse nieuwbouw te kun-
nen realiseren, maar de parochie
had andere inzichten over wat er
met de grond moest gebeuren.
,,Er was weerstand, ook omdat
men het gebouw te hoog vond
voor de groene omgeving. Als be-
stuur hebben we ons toen terug-
getrokken om opnieuw naar de
plannen te kijken. We hebben
Harry ten Have ingezet om ons te
adviseren over een groenplan.
Het moest een soort park worden,
waarbij de tuin van Maria-Oord
en het Patoorsbos in elkaar over-
gaan”, zegt Theo Solen, voorzitter
van LuttenbergWoont.
Er wordt een verdieping van de
nieuwbouw afgehaald waardoor
er twee verdiepingen zijn met zes

in plaats van negen koopapparte-
menten. Wel komt er afzonderlijk
een twee-onder-één-kap-woning
nabij de ingang van het hoofdge-
bouw. De kapel en beeldbepalen-
de bomen blijven behouden.
,,Van de tuin naar het Pastoorsbos
moet een naadloze overgang wor-
den. Er komt geen extra tuin voor
de toekomstige bewoners. Ook
dient de stichting zelf het parkeer-
vraagstuk op te lossen. Wel wil-

len we een berging bouwen, waar-
bij bewoners gezamenlijk hun
fietsen of hobbyspullen kwijt
kunnen. Het moet een soort park
worden en daar hoort geen losse
rommel bij”, vertelt Solen.
Parochie Heilig Kruis kreeg eer-
der de presentatie te zien over het
groenplan en dat werd volgens de
voorzitter goed ontvangen. Bij de
presentatie van maandagavond
was, naast de locatieraad, ook het
bestuur van het Amfitheater aan-
wezig. Net als de locatieraad zijn
zij enthousiast geworden over het
nieuwe groenconcept. Zo komt er
in het plan voor hen een opslag
voor materieel en toiletten.
Solen geeft aan dat er vanuit de
gemeente Raalte nog wel een defi-

nitief akkoord moet komen, maar
hij verwacht geen problemen.
Met de goedkeuring kan de stich-
ting verder met het realiseren van
de plannen voor een vernieuwd
Maria-Oord.
In hoofdgebouw komen elf huur-
appartementen waar de bewoners
zelf de zorg bij Zorggroep Raalte
inkopen. ,,Zij zijn de klant en be-
palen welke zorg er komt. Wonen
en zorg zijn wel gescheiden; als
stichting houden we ons niet be-
zig met de zorg in het gebouw”,
aldus Solen. Hij zegt dat uit eerde-
re bijeenkomsten 34 mensen
schriftelijk hun belangstelling
hebben aangegeven.
Alle woningen zijn bedoeld voor
55-plussers.

door Lauk Bouhuijzen

RAALTE – Voedselbank Raalte
krijgt van het Oranje Fonds een
bijdrage van maximaal 20.000 eu-
ro. Daarnaast is er 5000 euro be-
schikbaar uit het ‘Noaberschaps-
fonds’. Dit fonds is door de pro-
vincie Overijssel aan het Oranje
Fonds geschonken voor initiatie-
ven in deze provincie die het
noaberschap ondersteunen.
Voedselbank Raalte begon on-
langs met de wekelijkse verstrek-
king van een kleine 100 voedsel-
pakketten aan Sallandse cliënten.
Voorzitter Frans Rouwenhoff is
erg blij met de forse financiële bij-
drage. „We gebruiken het geld on-
der andere voor de financiering
van de nog aan te schaffen koel-
en vriesopslag, de reeds aange-
schafte koel- en vrieswagen en
voor andere noodzakelijke investe-
ringen.” Na de geslaagde eerste
keer loopt de wekelijkse verstrek-
king van voedselpakketten nog
steeds uitstekend. „Het lijkt net
of we het al tijden doen. Met na-
me het besluit om wekelijks in
plaats van tweewekelijks te gaan
verstrekken en de veranderde tij-
den waarop cliënten vrijdagmid-
dag aan de Boei hun voedselpak-
ket kunnen halen, pakken goed
uit. Een punt van aandacht blijft
of we over voldoende voedselpro-
ducten beschikken om elke week
een goed pakket te kunnen ver-
strekken. Voor een groot deel zijn
we afhankelijk van de bulkgoede-
ren die we wekelijks uit Deventer
halen. Daarnaast zijn afspraken
met Bakkerij Jorink en Bakkerij
Van der Most in Raalte waar we
brood kunnen ophalen. De ko-
mende weken benader ik nog di-
verse bedrijven in de omgeving
met de vraag of zij een bijdrage
kunnen leveren.”
Het initiatief voor de Voedsel-
bank werd amper een half jaar ge-
leden genomen door een kleine
groep enthousiaste Raaltenaren.
Inmiddels worden zij gesteund
door tientallen vrijwilligers.

door Harry Hekkert

HOLTEN – In Holten is het geen
probleem om de inwoners van
het buitengebied aan glasvezel te
helpen. Volgens wethouder Ro-
land Cornelissen (CDA) blijkt dat
zo’n zeventig procent meedoet.
Volgend jaar heeft iedereen die
dat wil glasvezel. De eigen bijdra-
ge bedraagt daar 650 euro, uitrol
gaat via het riool.
De gemeente Rijssen-Holten
brengt nu in kaart hoe glasvezel
ten zuiden en westen van Holten
kan worden uitgerold. Rondom
Rijssen is de glasvezel al aange-
legd. Onder meer Espelo en Dij-
kerhoek wachten nog op aanslui-

ting. In de gebieden grenzend aan
de gemeenten Raalte en Deventer
ligt niet overal drukriolering. Ook
zijn huishoudens op de grens met
de riolering soms aangesloten op
een andere gemeente. In Dijker-
hoek werd vorige zomer de be-
langstelling voor glasvezel al ge-
peild. ,,Er is veel belangstelling’’,
zegt Erik Reefhuis van buurtver-
eniging Dijkerhoek. ,,En toen wis-
ten we nog niet eens hoeveel de
inwoners zelf moeten bijdragen.’’
In de gemeente Rijssen-Holten
wordt glasvezel uitgerold via de
riolering. Het bedrijf Jelcer ont-
wikkelde de techniek. Dat werkt
goed, zo bleek onlangs uit een rap-
port dat de provincie Overijssel

heeft laten opstellen. ,,In het bui-
tengebied moet er over grote af-
standen kabel worden aange-
legd’’, zegt wethouder Cornelis-
sen. ,,Dat maakt het duur, maar
die nieuwe techniek is het toch
betaalbaar.’’
In Rijssen-Holten betalen inwo-
ners 650 euro, de provincie stelt
via subsidie 500 euro per aanslui-
ting beschikbaar en netwerkbe-
heerder Reggefiber draagt 1000
euro bij. Volgens Reggefiber wor-
den er bovenop het abonnement
geen extra toeslagen berekend. In
Rijssen-Holten is keus uit tien
providers, met maandelijkse abon-
nementskosten voor internet, tv
en telefoon vanaf zo’n 45 euro.

Cornelisen: ,,Bij de eerste aanslui-
tingen rekenden we 500 euro ei-
gen bijdrage. Dat bleek net niet
uit te kunnen.’’ De gemeente is
met de provincie in overleg over
de subsidie van 500 euro. Als
Overijssel niet meer bijdraagt
stelt de gemeente zelf een subsi-
die beschikbaar, zo zegt Cornelis-
sen. ,,We hebben daar 430.000 eu-
ro voor vrijgemaakt. Bij ons heb-
ben we geen constructies met le-
ningen of garantstellingen. Er
wordt overal veel gesproken over
de aanleg van glasvezel en hoe be-
langrijk dat is voor de leefbaar-
heid van het platteland. Er over
praten is mooi, maar wij willen
het ook doen.’’

In Holten glijdt het kabeltje soepel door riool

dienen’ aan glasvezel

Punt van aandacht blijft of
er voldoende voedselpro-
ducten zijn om elke week
pakket te kunnen maken

Enthousiasme over nieuw plan Maria-Oord

Het moet een soort park
worden en daar hoort
geen losse rommel bij

�

Theo Solen

25 mille
Voedsel-
bank

� In Rijssen en Holten legt het bedrijf Jelcer glasvezel aan door de riolering. Uit een rapport van de provincie Overijssel blijkt dat een vlekkeloze en goedko-
pe methode. Met een eigen bijdrage van 650 euro en steun van de gemeente doet zo’n 70 procent van de huishoudens mee. foto Jelcer
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