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Informatie voor de inwoners 
van de gemeente Raalte

E V E N E M E N T E N

agenda

Collectes
Jeugd Fonds Jantje
Beton
1 t/m 7 maart

Reumafonds
8 t/m 14 maart

Kruisjassen
4 maart, 19.45 uur
De Schalm, Mariënheem

Schrijfavond Amnesty
International
4 maart, 19.00 uur
Kulturhus, Raalte

Dressuurwedstrijden
paarden
6 maart, 15.00-23.00 uur
Manege Heeten

Dressuurwedstrijden
paarden
7 maart, 08.00-17.00 uur
Manege Heeten

Springwedstrijden
paarden
7 maart, 19.00-22.00 uur
Manege Heeten

Orgelconcert door
Carl Visser
7 maart, 20.00 uur
Basiliek H.
Kruisverheffing, Raalte

Springwedstrijden
paarden
8 maart, 08.00-16.00 uur
Manege Heeten

G E M E E N T E

agenda
Raadpleinsessie
3 maart, 19.30 uur
Gemeentehuis, Raalte

Informatieavond
Begraven in Raalte
9 maart, 19.30 uur
Gemeentehuis, Raalte

Informatieavond
Woningbouwlocatie
Veldegge
12 maart, 19.30 uur
Bosgoed, Heeten

Woensdag 4 maart 2009

Zwolsestraat 16,
8101 AC Raalte
Postadres Postbus 140,
8100 AC Raalte

Telefoon 0572 347 799
op werkdagen van 
08.00 tot 17.00 uur
Mail info@raalte.nl
Website www.raalte.nl

Op 12 maart aanstaande worden het
bestemmingsplan en het
beeldkwaliteitsplan van de nieuwe
woningbouwlocatie ‘De Veldegge’
gepresenteerd in Bosgoed in Heeten.
De avond begint om 19.30 uur met een
presentatie waarna er mogelijkheid is om
de plannen verder te bekijken en vragen 
te stellen.

Het plan
Binnen de rondweg aan de noordoost rand
van Heeten ontwikkelt de gemeente samen
met haar partners Loohuis Bouwgroep en
Salland Wonen in de eerste fase een
woningbouwlocatie voor 100 woningen. Dit
plan, ‘De Veldegge’ genaamd is dorps
opgezet met een schaal en uitstraling die bij
Heeten past. In het plan worden
rijenwoningen, tweekappers en vrijstaande
woningen gebouwd. Voor de exacte behoefte
aan typen woningen wordt in april een
woningbehoefte onderzoek uitgevoerd.

Bestemmingsplan en
beeldkwaliteitsplan
In het voorjaar van 2008 heeft de raad een
programma van eisen voor De Veldegge
vastgesteld. Op basis hiervan is een
stedenbouwkundig plan gemaakt dat

vertaald is naar een voorontwerp
bestemmingsplan.
Het bestemmingsplan is bepalend voor de
bouwmogelijkheden in het gebied.
Daarnaast is er een ontwerp
beeldkwaliteitplan gemaakt. Het
beeldkwaliteitplan laat zien hoe de wijk
eruit gaat zien. Het bevat ook de
voorwaarden waaraan de
nieuwbouwplannen worden getoetst.
Het bestemmingsplan en het
beeldkwaliteitplan liggen op 5 maart zes
weken ter inzage in de informatiehoek van
het gemeentehuis en in de bibliotheek in
Heeten. Inwoners kunnen dan kennisnemen
van het bestemmingsplan en het
beeldkwaliteitplan en eventueel een
inspraakreactie indienen.

Informatieavond
woningbouwlocatie ‘De Veldegge’ 

Beleidsplan begraven in Raalte

Door de gemeente is een beleidsplan
opgesteld over begraven in de gemeente
Raalte. Dit plan gaat over de

gemeentelijke begraafplaatsen in Heino
en Raalte. Het conceptplan ligt ter
inzage in de informatiehoek van het
gemeentehuis. U kunt een
inspraakreactie geven op het
conceptplan Begraven in Raalte. U kunt
het conceptplan ook nalezen op onze
website (www.raalte.nl).

Informatiebijeenkomst
Op 9 maart aanstaande om 19.30 uur
wordt over dit onderwerp een
informatiebijeenkomst gehouden in het
gemeentehuis van Raalte. U krijgt dan
een toelichting op de plannen zoals de
gemeente deze voorstelt.
Belangstellenden zijn van harte welkom.
Een inspraakreactie kunt u tot 15 april
2009 geven.

Bezoek Commissaris van de Koningin

Op donderdag 4 juni 2009 worden de verkiezingen voor het Europees
Parlement gehouden. Bij deze verkiezingen, die sinds 1979 om de vijf
jaar plaatsvinden, kun je stemmen op kandidaten van politieke partijen
die vaak heel verschillend denken over Europa. Het maakt een wezenlijk
verschil in welke politieke richting het Europees Parlement besluiten
neemt. Er valt dus iets te kiezen! Op de gemeentepagina gaan we vanaf
deze week regelmatig aandacht besteden aan de Europese verkiezingen
door vragen te beantwoorden.

Hoeveel leden telt het Europees Parlement? 

Op dit moment telt het EP 785 leden uit de 27 lidstaten van de
Europese Unie: dat lijkt veel, zeker voor Nederlanders, die gewend zijn
aan een Tweede Kamer van 150 leden. Maar laten we niet vergeten dat
de grote landen, zoals Duitsland en Italië, die zelf parlementen hebben
met meer dan 600 leden, hier niet zo van opkijken. Trouwens, wil je ook
de kleinere landen in de EU een redelijke vertegenwoordiging geven in
het EP, dan kom je al gauw op aantallen in deze orde van grootte.

Europese Verkiezingen

Ook in 2009 volop 
aandacht voor veiligheid
Net als voorgaande jaren, zet de
gemeente ook in 2009 vol in op het
verbeteren en bevorderen van de
veiligheid in de gemeente.

De gemeente Raalte heeft eind 2007
haar hoofdlijnen over veiligheid
vastgelegd in het integraal
veiligheidsbeleid 2008-2011. Concrete
plannen en projecten voor het jaar 2009
zijn inmiddels verwoord in het
activiteitenplan veiligheid 2009.

De gemeente is in 2008 gestart met
diverse projecten die een bijdrage
moeten leveren aan de algehele
veiligheid binnen de gemeente. Projecten
die hiervan in 2009 worden voortgezet

zijn onder meer het veiligheidspanel in
Heino, het alcoholmatigingsbeleid voor
de jeugd en de overlastbeperkende
maatregelen tijdens oud en nieuw.
Daarnaast staan er voor dit jaar weer een
aantal nieuwe projecten gepland. Zo gaat
de gemeente dit jaar deelnemen aan een
pilotproject hokken en keten om te
komen tot beleid op dit gebied. Ook
zullen er in 2009 weer diverse
handhavingsacties worden uitgevoerd.

Wilt u weten wat de gemeente Raalte,
samen met andere partijen, dit jaar doet
om de veiligheid te bevorderen? Kijk dan
op www.raalte.nl. Daar kunt u het
activiteitenplan veiligheid 2009
downloaden.

De Commissaris van de Koningin, de heer G.J. Jansen, heeft afgelopen
maandag 2 maart een werkbezoek aan de gemeente Raalte gebracht.
Tijdens dit werkbezoek heeft de Commissaris gesproken met
verschillende vertegenwoordigers uit de samenleving. De onderwerpen
duurzaamheid, Sport en Cultuur Academie Salland en de aansluiting van
onderwijs op de regionale arbeidsmarkt zijn tijdens een onderdeel van
het werkbezoek in het Carmel College Salland besproken. Het
werkbezoek is op een informele manier op het gemeentehuis
afgesloten. Hierbij hebben leerlingen van het Carmel College Salland
onder leiding van de muziekdocent voor een muzikale noot gezorgd.

C O N T A C T

www.jijvaltnietuit.nl

Zwolle

Contact

Wilt u contact met de leerplichtambtenaar van uw gemeente? 
Dan kunt u het algemene nummer van uw gemeente bellen. U 
kunt ook telefoonnummers en bezoekadressen vinden via de  
website van uw eigen gemeente en de regiowebsite:  
www.jijvaltnietuit.nl

Wat doet de school bij 
verzuim?

U mag van de school verwachten 
dat er goed wordt opgelet of uw 
kind aanwezig is. De school moet 
onmiddellijk contact met u opnemen 
als men uw kind mist, bijvoorbeeld 
wanneer uw kind spijbelt. Wanneer 
het verzuimen ernstiger wordt, zal 
de school ook contact opnemen met 
de leerplichtambtenaar. 

Leerplicht voor het 
Basisonderwijs

regio IJssel-Vecht

&Leerplicht
Voortijdig Schoolverlaten
Leerplicht
Voortijdig Schoolverlaten

Leerplicht: een garantie 
voor het recht op onderwijs

0529-488388 14 0523

038-4431616

0578- 699494

038-3392999

0521-538500

0529-459100

14 038038-3853000

0527-347799

Wat gebeurt er als uw kind 
opnieuw wegblijft?

U en uw kind overtreden de 
Leerplichtwet wanneer uw kind wegblijft 
van school zonder toestemming. 
De leerplichtambtenaar neemt dan 
maatregelen. Het is mogelijk dat er een 
proces-verbaal wordt opgemaakt. U en 
uw kind (als deze ouder is dan twaalf jaar) 
moeten dan voor de rechter verschijnen. Uw 
kind kan zelfs een strafblad krijgen. Zorg ervoor 
dat het niet zover komt.

Algemene telefoonnummers

0522-467400



Wanneer hoeft uw kind niet naar 
school?

Uw kind kan wegblijven van school wanneer daar een 
goede reden voor is. Als hij of zij ziek is, bijvoorbeeld. 
U moet ziekte altijd melden aan de directeur van de 
school. Bij veelvuldig ziekteverzuim kan de school 
de leerplichtambtenaar vragen naar dit verzuim 
onderzoek te (laten) doen door de GGD-arts of 
-verpleegkundige. 

Alle kinderen die in Nederland wonen hebben recht op onderwijs,  want onderwijs is onmisbaar in de voorbereiding op een 
zelfstandige positie in de maatschappij. In de Leerplichtwet 1969 is geregeld dat alle kinderen iedere dag naar school moeten. 
Ook staat in de Leerplichtwet dat u als ouder(s)/verzorger(s) voor twee dingen zorgt:  

1. U schrijft uw kind op een school in.
2. U zorgt ervoor dat uw kind de lessen op die school volgt.

De gemeente moet erop toezien dat alle leerplichtigen ook echt aan het onderwijs deelnemen. Deze taak wordt uitgevoerd door 
de leerplichtambtenaar. Deze geeft informatie, advies en hulp aan ouders, leerlingen en scholen. 

Deze folder is bestemd voor ouder(s)/verzorger(s) van 
leerlingen in het basisonderwijs.
U leest wat leerplicht inhoudt en wat de regels zijn voor 
het aanvragen van (extra) vakantie en verlof en het 
omgaan met verzuim. Ook staat erin wat de taak van de 
leerplichtambtenaar is en wat deze voor u kan doen.  

Volledige leerplicht

De volledige leerplicht begint op de eerste 
schooldag van de maand volgend op die waarin 
uw kind vijf jaar is geworden. Uw kind mag al naar 
de basisschool wanneer hij of zij vier jaar is. 

De volledige leerplicht eindigt:
•  aan het eind van het schooljaar waarin uw kind 

zestien jaar is geworden of;
•  aan het eind van het schooljaar waarin uw kind 

twaalf volledige schooljaren onderwijs heeft 
gevolgd.

Niet naar school gaan? Dat mag niet.

Uw kind moet elke dag naar school. Zomaar wegblijven 
van school mag niet. Als uw kind verzuimt, zal de 
school de reden navragen. De school is verplicht het 
verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar.  
De leerplichtambtenaar zal met u en uw kind (als deze 
ouder dan twaalf jaar is) in gesprek gaan en de reden 
van het verzuim met u bespreken en bekijken of er een 
oplossing te vinden is.

De leerplichtambtenaar controleert of ieder kind staat 
ingeschreven op een school en ook naar school gaat en 
neemt maatregelen als dat niet zo is.

Wat is leerplicht?

Leerplicht betekent dat alle kinderen die in 
Nederland wonen naar school moeten wanneer 
zij dat kunnen. Ouder(s)/ verzorgers(s) moeten 
hun kind inschrijven op een school. Verder 
moeten ze ervoor zorgen dat hun kind alle lessen 
volgt. 

De leerplicht is in twee delen gesplitst:
• volledige leerplicht
• kwalificatieplicht
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Extra vakantie en verlof

Uw kind kan vrij krijgen voor een belangrijke gebeurtenis, zoals een 
bruiloft of begrafenis. Hiervoor vraagt u de directeur van de school 
om toestemming. De directeur kan een beslissing nemen over 
verlofaanvragen tot maximaal tien dagen. De beslissing over meer 
dan tien dagen ligt bij de leerplichtambtenaar.

Heeft u werk waardoor u beslist niet op vakantie kunt tijdens de 
vastgestelde schoolvakanties? Dan kan uw kind bij hoge uitzondering 
één keer per schooljaar maximaal tien dagen vrij krijgen buiten 
de vastgestelde vakanties om. U moet dit tijdig aanvragen bij de 
directeur van de school van uw kind.  
Wanneer de directeur geen toestemming geeft en uw kind blijft toch 
weg, meldt de school dit aan de leerplichtambtenaar. Dit kan een 
overtreding van de leerplichtwet betekenen.

www.jijvaltnietuit.nl

Kwalificatieplicht

Na de volledige leerplicht volgt de 
kwalificatieplicht. Dit betekent dat leerlingen 
leerplichtig zijn tot hun achttiende verjaardag, 
tenzij zij een startkwalificatie hebben. Een 
startkwalificatie is een diploma havo/vwo of mbo 
diploma op minimaal niveau 2.

Wat kunt u doen als uw kind problemen heeft op school?

Als uw kind regelmatig te laat komt, zonder toestemming van school wegblijft of spijbelt meldt de school dit 
aan de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar zal u en eventueel uw kind (als uw kind ouder dan twaalf jaar 

is) vragen waarom hij of zij niet naar school gaat of veelvuldig te laat komt.

Wil uw kind niet naar school omdat hij of zij gepest wordt of andere problemen heeft? Praat dan met de school. 
Zij helpen u graag bij het vinden van een oplossing.

Kan de school u niet helpen? De leerplichtambtenaren  kunnen bemiddelen tussen school en ouders. 
Zij hebben contact met veel instellingen die u kunnen helpen om de problemen op school op te lossen.


