
 

Multifunctionele Accommodatie 
De gemeente Raalte heeft besloten om flink te investeren in 
Lierderholthuis.  Daarmee zijn  er  na ruim zes  jaar  knopen 
doorgehakt.  De  gemeente  heeft  verder  besloten  dat  het 
schoolgebouw geen onderdeel gaat uitmaken van de MFA 
het plan luidt deze te renoveren. Stichting Dorpshuis heeft 
echter de voorkeur uitgesproken voor nieuwbouw van de 
school, die optie lijkt op termijn goedkoper dan renovatie. 
De nieuwe MFA, geplaatst achter d’Olde Wettering, wordt 
een  vervanger  voor  de  Kerkehoek.  Alle  organisaties  en 
verenigingen  die  nu  gebruik  maken  van  de  Kerkehoek 
krijgen  straks  een  geschikte  ruimte  in  het  MFA.  Daarbij 
zoeken  we  naar  extra  gebruiksmogelijkheden  voor 
bijvoorbeeld  Buitenschoolse  kinderopvang.  Daarbij  kijken 
we  natuurlijk  naar  structurele  verbeteringen  en  het 
multifunctioneel inzetbaar zijn van de ruimtes. 
De volgende stap is nu het opstellen van een programma 
van eisen, zodat de planvorming voor een MFA voortvarend 
ingezet kan worden.  Het streven is om voor het einde van 
het jaar een concreet plan te hebben.

Burgernet
De  gemeente  Raalte  in  het 
algemeen  scoort  goed  wat 
betreft  aanmeldingen  voor 
Burgernet,  het  systeem 
waarbij  je ingezet wordt via 
telefoon  of  sms  om  te 
helpen bij het opsporen van 
overvallers of inbrekers etc. 
De  politie  meldt  ons  dat  in 
ons dorp er 8 aanmeldingen 
zijn.  Onder  het  gewenste 
aantal. Wie meldt zijn nog bij 
www.burgernet.nl? 

Salland Wonen
PB  heeft  frequent  contact  met  Salland  Wonen  over  het 
toewijzingsbeleid  van  huurwoningen  in  ons  dorp.  Een 
belangrijk doel  is  om jongeren uit  ons dorp die aangeven 
graag zelfstandige woonruimte in ons dorp te willen huren, 
hiervoor  ook  de  kans  te   geven.  Salland  Wonen  heeft 
aangegeven  het  toewijzingsbeleid  voor  urgente 
woningzoekenden  aan  te  willen  passen.  PB  heeft 
voorgesteld  om  in  Lierderholthuis  geen  urgente 
woningzoekenden   van  buiten  het  dorp  te  plaatsen.  Zo 
maken onze jongeren meer kans om sneller een huurwoning 
te vinden. 

Glasvezel  
PB  heeft  de  bijeenkomsten,  georganiseerd  door  de  VVD 
Raalte , over de mogelijkheden voor snel(ler) internet voor 
de  kern  en  buitengebied  bijgewoond.  Daaruit  blijkt  dat 
Reggefiber bij  een dekking van 30% van de aansluitingen, 
glasvezel  in  onze  kern  aan  wil  leggen.  Dat  initiatief 
ondersteunen wij van harte. Het is namelijk een uitgelezen 
kans om zonder aansluitkosten een glasvezelverbinding tot 
in  de  meterkast  te  krijgen.  Reggefiber  verdient  gemaakte 
kosten terug door haar netwerk aan providers te verhuren. 
Voor  het  buitengebied  geldt  dit  aanbod  helaas  niet.  De 
kosten  voor  de  graafwerkzaamheden  vallen  te  hoog  uit. 
Wanneer u op eigen initiatief wilt graven sluit Reggefiber u 
wel gewoon gratis aan.
10 oktober a.s. zal Reggefiber tijdens een informatieavond 
in  Café d’Olde Wettering de plannen nader toelichten.
Een  aantal  bewoners  uit  Lierderholthuis,  vooral  uit  het 
buitengebied,  heeft  bij  ons  problemen  gemeld  met 
internetverkeer:  uitval,  lage  snelheid,  onvoldoende 
capaciteit om grote bijlagen te verzenden. 
PB  wil  samen  met  de  VVD  ook  hier  een  oplossing  voor 
vinden. We willen bewoners  van het  buitengebied vragen 
om  zich  namens  Lierderholthuis  aan  te  melden  voor  de 
werkgroep ‘Snel internet in het buitengebied van Salland’. 
Belangstelling? info@pb-lierderholthuis.nl 

 Informatiekast
Voor  aankondigingen  en  publicaties,  van  belang  of 
interessant  voor  inwoners  van  Lierderholthuis,  kunt  u 
gebruik maken van de informatiekast, naast de brievenbus, 
bij het schoolplein. De sleutel hiervan is in beheer bij Mea 
Schutte, woonachtig aan d’Olde Wettering nr. 12. 

Website
Twee specialisten in ons dorp bouwen op dit moment onze 
nieuwe dorpswebsite,  die  in  de nazomer operationeel  zal 
zijn. We hopen dat dit medium een goed platform zal zijn 
om informatie  uit  te  wisselen  en initiatieven  in  het  dorp 
goed op elkaar af te stemmen. 

Reconstructie Lierderholthuisweg  
De gemeente heeft budget beschikbaar gesteld voor de 
reconstructie van de Lierderholthuisweg naar Lierderbroek. 
Een belangrijke stap, want nu kunnen bewoners veilig deze 
nieuwe wijk bereiken.  De bedoeling is dat de 
werkzaamheden dit najaar starten. Het allermooist zou zijn 
als er een oplossing kan worden gevonden om de 
beeldbepalende eiken hierbij te sparen. De gemeente 
organiseert, vermoedelijk in september, nog een 
informatiebijeenkomst voor de inwoners. 
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Verkeersmaatjes
PB  heeft  twee 
opvallende “slow” 
poppen   gekocht, 
die  voorbijrazend 
verkeer  in  ons 
centrum  moeten 
manen  de 
snelheid  te 
matigen. 
Jammer  genoeg 

waren de petjes en de vlaggetjes al weer snel verdwenen, 
vervelend dat door deze flauwe actie het lastiger is het doel: 
de verkeersveiligheid vergroten, te behalen. Wellicht heeft 
de  dader  nog  een  mooie  schaatsmuts  en  een  wk-
voetbalvlaggetje in de kast liggen??? 
 

Buitenschoolse opvang en kinderopvang
Onder de ouders van jonge kinderen in Lierderholthuis heeft 
PB  een  enquête  gehouden  om  de  animo  te  peilen  voor 
buitenschoolse  opvang  (BSO)  en  kinderopvang.  Naar 
aanleiding van deze reacties zijn we momenteel in gesprek 
met enkele aanbieders van kinderopvang, deze gesprekken 
verlopen constructief en bieden perspectief om in elk geval 
BSO  opvang  mogelijk  te  maken.  We  zien  mooie 
mogelijkheden om dit  te combineren in het  nieuwe MFA, 
maar de  wens is om de opvang al op korte termijn aan te 
kunnen bieden.

Prijsvraag Raalte gezond
PB heeft meegedaan aan de prijsvraag van Raalte Gezond. 
Het betrof het idee om door bundeling van krachten zorg te 
dragen voor een breed scala aan activiteiten, van sport tot 
cultuur, van educatie tot gezelligheid, voor alle generaties, 
jong en oud. Er waren zo’n 20 inzendingen, andere plannen 
werden  beter  beoordeeld  door  de jury.  Helaas.  Maar,  de 
ambitie  blijft  om ook voor  de lange  termijn  met  veel  en 
goede activiteiten ons dorp leefbaar te houden .

Brievenbus
Ons  bereikten  verontrustende  berichten  over  het 
verminderen van het aantal postbussen in het land. Navraag 
bij  Post.nl  leverde  op  dat  onze  brievenbus  geen  gevaar 
loopt. 

Ingezonden oproep

Wij zijn iedere dinsdag en vrijdagochtend van 8.45 tot 11.30 
uur aanwezig op onze peutergroep. U bent van harte 
welkom om samen met uw peuter eens een kijkje te komen 
nemen. 
Ons adres is: ’t Weegel 1 in Laag Zuthem.
Kijk voor verdere informatie op www.peutersraalte.nl
Riet Schutte en Jody Assink

Peuterspeelzaal Duimelot

Inventarisatie verenigingen
PB  bundelt  op  dit  moment  de  reacties  die  binnen  zijn 
gekomen op de inventarisatie naar de stand van zaken bij 
onze verenigingen en organisaties. We komen hierop terug. 
Ook  heeft  Landstede  ons  benaderd  om  samen  met  hen 
aandacht  te  besteden  aan  het  Europees  Jaar  van  de 
vrijwilliger.  Landstede  meldt  ook  de  mogelijkheid  om 
maatschappelijke  stagiaires  in  te  zetten.  Carmel-VMBO 
zoekt  klussen  om  klassikaal  uit  te  voeren,  o.l.v.  een 
leerkracht. Belangstelling? info@pb-lierderholthuis.nl 

Excursie op de Colckhof
PB  heeft  vernomen  dat  veel  van  u  dit  voorjaar  zijn 
geschrokken  van  de  rigoureuze  werkzaamheden  op  de 
Colckhof.  We  hebben  daarom  aan  Natuurmonumenten 
gevraagd  om  dit  (liefst  vooraf)  beter  te  communiceren. 
Natuurmonumenten heeft daarom aangeboden om speciaal 
voor  inwoners  uit  Lierderholthuis  een  excursie  te 
organiseren. Daarbij zal het idee achter de werkzaamheden 
uitgebreid  worden  toegelicht  en  worden  ook  de 
toekomstige plannen gedeeld. Bij voldoende aanmeldingen 
(vanaf  10  personen)  zal  de  excursie  plaatsvinden  op  13 
september om 19.30 uur.  
Meld u aan via:  info@pb-lierderholthuis.nl

Wandelpaden
De  wens  van  het  PB  is  om  fijne  wandelommetjes  te 
realiseren rondom ons dorp. Denk hierbij ook aan het eco-
pad, dat al een aantal jaar bestaat. 
Ook prima om zo eens met bezoek of gasten de prachtige 
omgeving  te  ontdekken  of  samen  met  het  café 
arrangementen  te  ontwikkelen.  Wie  wil  meedenken  en 
meehelpen met het realiseren hiervan? 
Belangstelling? info@pb-lierderholthuis.nl 

Contact?
Via info@pb-lierdertholthuis kunt u in contact komen met 
PB.  Een  van  ons  aanschieten  of  de  telefoon  pakken  kan 
natuurlijk ook:
Lia Kloppenberg:           393397
Mea Schutte:                 393829
Rene Nijmeijer:              390349
Johan-Paul Borreman: 795036
Tineke Jansen:               393463

Vakantie?  
PB  wenst  u   allen  een
goede,  gezellige  en  fijne 
vakantieperiode toe! 
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