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Subsidie voor lokaal sociaal beleid 

 
Jaarlijks ontvangt Plaatselijk Belang 

subsidie van de Gemeente Raalte 

voor initiatieven die de 

leefbaarheid van Lierderholthuis 

ten goede komen. Zo hebben we 

afgelopen jaar bijvoorbeeld de 

jeugdgroepen van de muziek en 

volleybal financieel ondersteund, 

een gymtoestel vervangen en de 

GoodyBag gelanceerd.  

Wij verwelkomen graag nieuwe 

initiatieven, de spelregels zijn als 

volgt: 

 

 

 

- De aanvraag ontvangen we 

graag zo vroeg mogelijk in het 

jaar (op is op) 

- De aanvraag moet 

voorafgaand aan de 

investering/activiteit ingediend 

worden, dit mag per mail of  

schriftelijk 

- De aanvraag wordt in de 

bestuursvergadering besproken 

en wordt een beslissing 

genomen over het al dan niet 

verstrekken van een bijdrage. 

- De subsidie wordt na afloop 

uitbetaald op basis van de 

werkelijke kosten.  

 

Nieuwsbrief  

Maandagavond 3 december is het 

plan voor het MFA in Lierderholthuis 

besproken door de gemeenteraad 

van Raalte. Rene Nijmeijer lichtte 

de totstandkoming van het voorstel 

toe en benadrukte dat 

Lierderholthuis als 1 man/vrouw 

achter de MFA staat. De fracties 

reageerden positief op het voorstel 

en op het bedrag (€ 920.000,00) 

 dat Raalte voor de MFA uittrekt. 
Lierderholthuis gaat dus verder met 

dit mooie plan en zet wat de raad 

betreft zo snel mogelijk de schop in 

Multifunctionele Accommodatie 

de grond! Wethouder Wagenmans 

feliciteerde de aanwezige 

delegatie na afloop met deze 

fantastische uitkomst.  Op 20 

december is de definitieve 

besluitvorming van de 

gemeenteraad geagendeerd. 

Ieder is om 19:30 van harte welkom 

(in  club-verenigingtenue/en/of 

met attributen) om hierbij te zijn in 

het gemeentehuis. Daarna 

trakteert PB in d'Olde Wettering om 

de goede afloop van deze fase te 

vieren.. 

'Zo snel mogelijk de 

schop in de grond'  

 

Muziekvereniging Salland 

 

In 2013 is het 

kerkgebouw al 150 

jaar het markante 

middelpunt van 

Lierderholhtuis  

Agenda 

 
• 20 december  2012 

 Raadsvergadering met 

 agendapunt MFA’ 

 

• 21 december 2012 

 Jeugdsoos gaat gourmetten 

 

• 23 december 2012 

 Potstoten 

 

• 25 Januari 2013 

 Jaarvergadering 

Muziekvereniging Salland 

 

• 1 en 2 maart 2013 

 Toneeluitvoering 

 

• 12 en 13 april 2013 

 Uitvoering Muziekvereniging 

Salland 
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“Theo Keizers wederom 

clubkampioen” Tennisvereniging 

Lierderholthuis 



 

     

       

     

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het bankje symboliseert de 

manier waarop door 

dorpsbewoners, PB en de 

gemeente is samengewerkt in 

dit hele traject:  

volhardendheid, discussie, 

uitwisseling van argumenten 

met tenslotte een mooi 

eindresultaat. Dat werd door 

een van de wijkbewoners van 

Lierderbroek volmondig 

beaamd:  

 

 

“We horen er nu echt bij.”   

 

Het voetpad is geopend 

Honden aan de lijn 

 

 

Bijschrift bij foto of afbeelding 

Opening voetpad 

Om 10.00 uur brak op 28 

november de zon door in 

Lierderholthuis. Juist op het 

moment dat omwonenden 

getuige waren van het planten 

van de laatste boom aan het 

voetpad langs de  

Lierderholthuisweg naar 

Lierderbroek door wethouder 

Van Loevezijn en kinderen van 

groep 1, 2 en 3 van basisschool 

St. Nicolaas 

 

De wethouder wees in zijn 

welkomstwoord op het bankje, 

gemaakt van het hout van een 

de gekapte eikenbomen ten 

behoeve van verbreding van 

de weg.  

Wandelen met de hond is fijn, maar wel met de 

hond aan de lijn. Op de PB-ledenvergadering 

hebben veehouders gevraagd de honden 

aangelijnd te houden als u in de nabijheid loopt 

van weilanden. Het vee kan ziek worden van 

uitwerpselen van uw hond. Bij het natuur-

wandelpad tussen Lierderholthuisweg en 

Gravenweg heeft PB daartoe een extra oproep 

geplaatst. Graag uw medewerking. 
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Bord: honden aan de lijn 

Website 

 

 
De website is bedoeld om te laten zien welke 

mogelijkheden ons dorp heeft aan 

voorzieningen, verenigingen en bedrijven.  

Ook om elkaars agenda in te kunnen zien, 

activiteiten aan te kondigen, verslagen van 

activiteiten, evenementen of prestaties terug te 

lezen  

Google analytics leert dat de website zo’n 20 

bezoekers per dag trekt, waarvan 2/3 

terugkerende, en 1/3 unieke bezoekers. Help 

mee om de website actueel te houden: Stuur je 

activiteiten, planning, nieuws, foto’s op naar 

pb@lierderholthuis.com. Ook hebben we inmiddels 

een facebook-pagina: zoek op Plaatselijk 

Belang Lierderholthuis en like us.  

 

AED-vrijwilligers 

 

 
Ruim 80 vrijwilligers volgden afgelopen najaar 

weer de herhalingscursus Reanimeren en 

gebruik AED. Ook groep 7 en 8 van Bs St 

Nicolaas hebben informatie gehad over de 

apparaten en wat zij kunnen doen om te 

helpen. Ruim 25 dorpsgenoten hebben zich ook 

beschikbaar gesteld om via sms opgeroepen te 

worden als er zich  een hartcalamiteit zich 

voordoet.  

De PB-werkgroep AED Lierderholthuis is zeer blij 

met het zo maar ter beschikking stellen van de 

ruimte, beamerapparatuur, koffie/thee door 

zowel het team van Cafe d’Olde Wettering en 

Bs. St. Nicolaas.  Zo blijkt maar weer waarin een 

klein dorp groot is.  Heel veel dank daarvoor.  

mailto:pb@lierderholthuis.com
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De provincie Overijssel bereid om te 

investeren in glasvezel voor het 

buitengebied. Het komend halfjaar 

moet duidelijk worden op welke 

wijze dat vorm krijgt. Er wordt daarbij 

gekozen voor glasvezel, en niet voor 

andere technieken. Een grote 

uitdaging is om manieren te vinden 

de aanlegkosten te drukken. De 

werkgroep Buitengebied Raalte op 

glasvezel heeft de krachten 

gebundeld met de collega-

werkgroepen in Olst/Wijhe en 

Deventer en stemt de activiteiten af 

met de provincie.  

Glasvezel buitengebied 

Prettige kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar 

 

Contact 

 
 
Johan-Paul Borreman: 795036 
Mea Schutte: 393829 
Rene Nijmeijer: 390349 
Tineke Jansen: 393463 
 
Kandidaat leden: 
Zwier Brinkhuis 
Tom te Winkel 

 

 

 

 

E-mail: 

PB@lierderholthuis.com 

 

Website: 

www.lierderholthuis.com 

 

Facebook: 

www.facebook.nl/plaatselijk

belanglierderholthuis 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Vind ons leuk op 

Facebook en blijf op 

de hoogte van het 

laatste nieuws. 

 

Eind 2012 begin 2013 zal iets meer 

duidelijk worden, welke 

perspectieven dit oplevert. 

Rond die tijd is wellicht een 

concrete inschatting te geven of, 

en onder welke condities en 

termijnen, glasvezel wordt 

aangelegd. Als werkgroep zullen 

we de ontwikkelingen nauw 

volgen, met als ambitie dat zodra 

er zich concrete kansen voordien, 

we deze zullen aangrijpen 

 

Salland Wonen hanteert m.i.v. 1 

augustus 2012 voorrang voor 

woningzoekenden, woonachtig in 

kleine kernen, o.a. in  Lierderholthuis.  

 

De voorrang is als volgt geregeld: 

1. urgent en woonachtig in de kern 

2. woonachtig in de kern 

3. urgenten van elders 

4. overige woningzoekenden. 

 

Wijziging woningtoewijzing SallandWonen 

De woningzoekende is woonachtig 

in de kern en staat ingeschreven bij 

Salland Wonen. Er is een regeling 

voor ‘terugkeerders’  die minimaal 15 

jaar in de kern hebben gewoond, en 

maximaal 6 jaar elders. Bij de 

uitvoering worden dezelfde 

kern/gemeentegrenzen gehanteerd 

als in de betreffende gemeente. 
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Op 16 november jl. is er een 

bijeenkomst georganiseerd  in het 

Café d´Olde Wettering  voor de jeugd 

van Lierderholthuis.  

 

Het doel van deze avond was om 

eens te horen hoe zij het leven in 

Lierderholthuis ervaren en of er nog 

wat ontbreekt. 23 jongens en dames 

kwamen op de bijeenkomst af om 

openlijk te discussiëren over 

onderwerpen, zoals: wonen, MFA en 

sport. 

 

De avond was een groot succes. Het 

was een levendige discussie waarin 

iedereen zijn/haar mening kwijt kon. 

Er kwamen leuke initiatieven en 

ideeën. Hiermee gaat het Plaatselijk 

Belang vervolg stappen 

ondernemen, dus:   

 

 

Wordt vervolgd…… 

 

Jeugdbijeenkomst 

http://www.lierderholthuis.com/
http://www.facebook.nl/plaatselijkbelanglierderholthuis
http://www.facebook.nl/plaatselijkbelanglierderholthuis

