Gemeentebelangen zoekt al ruim veertig jaar naar pragmatische oplossingen

Samen met inwoners vorm geven
aan belangrijke thema’s
Gemeentebelangen is een politieke vereniging die al ruim veertig
jaar bestaat. Het is ontstaan uit een groep kritische inwoners
die zich verenigden in de KOM ( Kijk Op Morgen). Deze kritische
inwoners wilden meedenken en praten over het te voeren beleid in
Raalte.

Het buitengebied met haar vele agrarische ondernemers is een
belangrijk werkgebied voor Raalte. Toch moeten wij ook kritisch
kijken naar onze leefomgeving in het buitengebied. Hoe zit het
met de volksgezondheid in relatie tot de bedrijven en met name
de intensieve veehouderij en bollentelers. Moet heel Salland
biologisch of is er nog ruimte voor de reguliere landbouw? Allemaal
vraagstukken die wij met elkaar moeten bespreken met respect
voor een ieders opvatting.

Een politieke club met kritische en zelfbewuste inwoners van allerlei
gezindten die gezamenlijk met haar inwoners beleid willen maken.
De bestuurders van Gemeentebelangen zijn ondergeschikt aan hun
inwoners en niemand is groter dan de verenging.

De kwaliteit van het leven wordt mede bepaald door jouw
leefomgeving. De ruimtelijke kwaliteit is een belangrijk onderdeel.
Goede wandel- en fietspaden trekken veel toeristen. Daarbij hoort
een goed en veilig wegennet dat is aangepast aan de huidige
moderne vervoersmiddelen.
Al die belangrijke thema’s proberen wij samen met onze inwoners
vorm te geven. Daar staat Gemeentebelangen voor en daar kunt u
ons op aanspreken.

Gemeentebelangen houdt van pragmatische oplossingen. Wij
hebben veel aandacht voor onze ouderen en minder zelfredzame
inwoners. Ons devies is dat niemand in de gemeente Raalte tussen
wal en schip mag vallen. Ook sport, cultuur en onderwijs zijn
belangrijke thema’s waarin wij veel investeren.
Het is goed wonen, werken en recreëren in de gemeente Raalte.
De economische motor draait volop. Goed ingerichte winkelcentra,
veel potentie voor de ondernemers op de verschillende
industrieterreinen. Wij proberen maatwerk te leveren aan starters
en stimuleren innovatieve concepten.
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Goed in alle kernen!
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GB weet de kern te raken!
Laag-Zuthem

Wout Wagenmans 1

Frank Niens 2

Jan Schokker 3

Mijn naam is Wout Wagenmans, ik
ben 66 jaar en woonachtig in Heeten.
Samen met de inwoners beleid
maken, dat is mijn motto!

Samen met mijn vrouw Jolanda
woon ik in het buitengebied van
Raalte. Mijn passie is muziek.
Regelmatig bezoek ik concerten en
festivals van het genre metal & rock.
Daarnaast hou ik van wandelen,
lezen en motorrijden. Verder sport
ik graag, met name basketbal en
tennis.

Ik ben trotse vader van drie kinderen
en zes kleinkinderen. Veertig jaar
ben ik werkzaam geweest in de
agrarische sector en me ingezet om
de belangen van de landbouw en
de varkenshouderij te behartigen.
In mijn vrije tijd tuinier ik graag,
maar daarnaast ben ik een groot
voetballiefhebber.

Samen met mijn man Sander
en onze drie zonen woon ik in
ons geboortedorp Heino. In mijn
vrije tijd ben ik actief bij de PKN
in Heino als begeleider van de
tiener-/kindernevendienst. Naast
zwemmen, hardloop ik veel en
moedig ik graag mijn kinderen aan
op het voetbalveld.

06 30 22 43 03
frankniens@gbraalte.nl

06 12 16 60 66
janschokker@gbraalte.nl

06 57 95 01 00
ireneweertman@gbraalte.nl

06 54 24 81 27
woutwagenmans@gbraalte.nl

Irene weertman-halfwerk 4

Luttenberg
Heino

Raalte

Lierderholthuis
Mark Kampman 5

onze kern
waarden

Mariënheem

Silvia Nikamp 6

Johan Seekles 7

Wim de Hair 8

Met mijn vrouw Gerda en onze
kinderen Patrick en Lisanne woon
ik in Nieuw-Heeten. Daarnaast doe
ik aan karate en mountainbiken.
Ook rijd ik in de zomer met menig
toertochtje mee op mijn oldtimer
Zündapp. Hiernaast ben ik
bardienstvrijwilliger bij de Belte.

Ik ben woonachtig in mooie
Mariënheem waar ik samen met
mijn man Martin kinderopvang ’t
Schoapie run. Daarnaast ben ik
actief als pedicure. Naast mijn
vrijwilligerswerk ben ik graag aan
het sporten. Met name het fietsen
doe ik graag.

Samen met mijn vrouw ben ik
sinds 1986 woonachtig in Heino.
Inmiddels zijn onze drie volwassen
kinderen de deur uit. Actief geweest
bij Plaatselijk Belang Heino en nu
actief bij de Stichting Duurzaam
Heino, waarvan ik in 2011 een van de
medeoprichters ben.

Samen met echtegenote Els woon ik
in Raalte Noord. Trotse vader en opa
van 4 kinderen en 6 kleinkinderen.
Ik ben als beroepsmilitair werkzaam
geweest bij de Koninklijke
Landmacht. Gestationeerd in het
buitenland hebben we veel gezien
van de wereld.

06 15 34 86 48
markkampman@gbraalte.nl

06 22 16 86 68
silvianikamp@gbraalte.nl

06 10 78 45 02
johanseekles@gbraalte.nl

06 53 26 75 43
wimdehair@gbraalte.nl
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Monique Fidom 9
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Verbetering

Annelies Zwat 10

Linda Maatman 11

Debby Steevensz-Meijer 12

Al 15 jaar woon ik met Richard in
Raalte. Onze drie kinderen zijn
inmiddels volwassen en ook is er
een kleindochter. Naast mijn werk
bij de politie hou ik me bezig met
fotografie en mag ik graag reizen.
Vroeger werkzaam geweest als kok
en daar geniet ik nu nog van.

Ik woon sinds 1983 in Raalte. Ik was
gehuwd met Gerard Oldeboer, die
ons in 2012 is ontvallen. Wij hebben
samen twee dochters. Naast mijn
vele vrijwilligers werk bij Carinova,
Leader, de kracht van Salland
en SV Raalte mag ik heel graag
handballen. Dit doe ik ruim 50 jaar.

06 30 33 58 87
moniquefidom@gbraalte.nl

06 20 78 50 65
annelieszwat@gbraalte.nl

Geboren en woonachtig in het
mooie Luttenberg. Ik ben werkzaam
als wijkverpleegkundige binnen
de thuiszorg en houd van sport,
natuur en cultuur. Altijd betrokken
geweest binnen het verenigingsleven
van Luttenberg. Eerst vanuit de
jeugdgroep, later als bestuurslid van
Plaatselijk Belang Luttenberg.

Samen met mijn man Martijn heb ik
een dochter en wonen we sinds 2009
in Lierderholthuis. Mijn man heeft
ook een zoon en dochter die vaak
bij ons te vinden zijn. Werkzaam als
bewindvoerder, mag ik in mijn vrije
tijd graag buiten zijn en tuinier ik
graag. Ik ben daarnaast bestuurslid
bij Plaatselijk Belang.

06 53 93 84 94
lindamaatman@gbraalte.nl

06 13 11 33 11
debbysteevensz@gbraalte.nl
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