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Jaarverslag 2019-2020  
Plaatselijk belang Nieuw-Heeten 
 
 
Als lid van plaatselijk belang Nieuw-Heeten willen wij als bestuur van plaatselijk belang Nieuw-
Heeten u  informeren over onze activiteiten afgelopen jaar. Normaliter presenteren wij dit tijdens 
de jaarvergadering in april. Vanwege COVID-19 en de bijbehorende maatregelen was het 
organiseren van een jaarvergadering niet mogelijk.  
In dit jaarverslag wordt er een korte toelichting gegeven op de belangrijkste zaken waar wij ons 
afgelopen jaar meebezig hebben gehouden. 
 
 
Bestuurssamenstelling 
     Aantreden Aftreden  

Andrea Kleinherenbrink 2015  2023  
Mark Kleinherenbrink  2012  2020 (aftredend)  
Bart Krieger   2014  2022 
Renske Lenderink  2015  2023 
Harry Hagen   2017  2021 
Michel Mars   2017  2021 
Satu Pajunen - Jeurissen 2017  2021 
Renate Aben   2020  2024 
 

Mark Kleinherenbrink is aftredend. Renate Aben is bereid gevonden zijn werkzaamheden als 
penningmeester over te nemen. 
 
Jaarcijfers  
Voor het financiele overzicht zie in de bijlage.  
Vanuit de gemeente ontvangen we leefbaarheidssubsidie die vrij te besteden is aan het vergroten 
van de leefbaarheid van het dorp. Er kunnen laagdrempelige aanvragen gedaan worden bij 
plaatselijk belang tot een max van 250,- per project. 
Voor vragen over het financiële verslag kunt u contact opnemen met Mark Kleinherenbrink. 
info@speelblokkenxl.nl 
 
Plan Marissink  
Nadat we vanuit de gemeente Raalte groen licht hadden gekregen dat er een start gemaakt kon 
worden met plan Marissink is er een woonwensen enquête opgesteld. Verder is aan de inwoners 
van Nieuw Heeten verzocht deze enquête  zoveel mogelijk in te vullen. Op die manier wil men een 
zo goed mogelijk beeld krijgen van wat de woonwensen zijn voor plan Marissink. Vervolgens heeft 
een stedenbouwkundige, mede a.d.h.v. de uitkomsten van de enquête, dit uitgewerkt tot een plan. 
Dit plan is voorgelegd aan geïnteresseerden en bewoners van de Scholtensstraat. 
Er bleek vanuit de geïnteresseerde kopers en andere belangstellenden behoefte te bestaan om 
extra uitleg te krijgen over het plan en om vragen te kunnen stellen en specifieke wensen kenbaar 
te maken. Deze avond heeft op 2 september, vanwege de grote belangstelling en de huidige 
regelgeving, in drie blokken van 45 minuten plaatsgevonden. 
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Naar aanleiding van deze avond heeft de gemeente Raalte enkele aanpassingen gedaan om beter 
aan de wensen te voldoen. 
Hieronder een afbeelding van het plan zoals men de 1e fase op dit moment voor ogen heeft. 
 

 
 
De verwachting is dat er in 2021 een start gemaakt zal worden met het bouwrijp maken van de 
grond en dat de eerste fase (18 woningen) van de bouw kan starten. 
 
DUO fiets 
Als je graag samen wilt fietsen, maar je kunt het niet meer op eigen kracht, dan is de DUO fiets een 
uitkomst! Je kunt namelijk gezellig samen naast elkaar zitten en de DUO fiets heeft elektrische 
trapondersteuning, waardoor een fietstocht niet meer heel veel kracht kost.    Het is alweer enige 
tijd mogelijk om de duofiets tegen een kleine vergoeding  te huren bij Autobedrijf Harry Hagen, 
Beukvenne 1, telefoonnummer 0572 – 32 16 71 
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Sloop Timmermanshuis en gymzaal 
Nadat de sloop van het Timmermanshuis al enige tijd geleden is afgerond is in april van dit jaar ook 
de gymzaal gesloopt. Het plan is nu geschikt gemaakt voor de bebouwing van drie bedrijfshallen 
met woning. 

 
 
Opknappen Vennetje 
Hoog op het wensenlijstje stond het opknappen van het Vennetje. De gemeente heeft hiervoor 
diverse speeltoestellen en de benodigdheden voor het straatwerk beschikbaar gesteld. Het verzoek 
was dan wel of het straatwerk door inwoners zelf opgepakt kon worden. Een aantal aanwonenden 
hebben dit samen met andere vrijwilligers weer geweldig opgepakt en mede hierdoor is er een 
mooie speelgelegenheid ontstaan voor de jeugd. Er wordt, sinds de aanpassingen, dan ook weer 
veelvuldig gebruik van gemaakt. 
Het Vennetje is op 26 september jl. tijdens burendag feestelijk geopend en hier zijn de vrijwilligers 
dan ook in het zonnetje gezet. 
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Energietransitie 
Vanuit de gemeente Raalte is het verzoek gekomen om per dorp zelf na te denken hoe te kunnen 
voldoen aan de eis om in 2050 energieneutraal te zijn. Hiervoor zijn in eerste instantie 
duurzaamheidscoaches vanuit de gemeente Raalte op bezoek geweest om hier het e.e.a. over uit te 
leggen. Omdat er toch nog veel onduidelijkheid bleef bestaan hebben Ben Kruiper en Teun 
Schuurkamp het initiatief genomen om hier een avond voor te beleggen. Op 11 maart heeft deze 
avond plaatsgevonden en is er tevens een enquête gehouden over het energievraagstuk. Ook is er 
tijdens deze avond een werkgroep gevormd om te kijken hoe het e.e.a. verder vorm gegeven kan 
worden. 
 
Reconstructie Zwarteweg 
Na een gedegen voortraject is er september 2019 een start gemaakt met de reconstructie van de 
Zwarteweg. Deze werkzaamheden hebben enkele weken langer geduurd dan in eerste instantie de 
verwachting was. Eind maart / begin april 2020 zijn de laatste werkzaamheden bij de rotonde 
afgerond. 
 
75 jaar vrijheid 
Dit jaar was het 75 jaren geleden dat we bevrijd waren. De gemeente Raalte is tussen 9 en 12 april 
1945 bevrijd. Er waren ontzettend veel mooie activiteiten in voorbereiding om 75 jaar vrijheid te 
vieren. Helaas konden deze niet doorgaan. Wel is er op 9 april, de Bevrijdingsdag van ons dorp, 
door veel inwoners de vlag uitgehangen! Zo hebben we toch samen stil gestaan bij de bevrijding. 
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Onderhoud rotonde Zwarteweg 
Na een mooie periode van 5 jaar heeft Bas ten Have besloten om te stoppen met het vrijwillige 
onderhoud aan de rotonde van de Zwarteweg. Na wat rondgevraagd te hebben zijn de vrijwilligers 
van het onderhoudsteam bij de Belte bereid gevonden om dit onderhoud van Bas over te nemen. 
Bedankt Bas en bedankt onderhoudsteam! 
 
Werkgroep 100 jaar Nieuw Heeten  
In 2023 bestaat Nieuw Heeten 100 jaar. In september 2019 is een kleine werkgroep gestart om te 
kijken hoe dit vormgegeven kan worden. Op 3 oktober 2019, toen we de 96ste verjaardag van 
Grade vierden is er een lawine aan suggesties en ideeën gekomen. 
De werkgroep wordt langzamerhand groter. Ben je als club of vereniging nog niet benaderd en wil 
je toch meedenken meld je dan via 100jaarnieuwheeten@gmail.com 
Mochten er naar aanleiding van het verslag nog vragen zijn kunt u contact opnemen via het 
secretariaat via plaatselijkbelang@nieuwheeten-online.nl of 06-40528372 
Wij hopen u volgend jaar weer via een reguliere jaarvergadering te kunnen informeren. 
 
Bestuur Plaatselijk Belang Nieuw-Heeten 
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