Raalte, het economische, sportieve
en culturele hart van Salland

Gemeentebelangen heeft altijd een duidelijke
visie gehad op de positie van Raalte in de regio,
zowel economisch, sportief als cultureel.
Het economisch hart van Salland verdient
een gezond ondernemersklimaat met veel
ruimte voor bedrijven en een aantrekkelijk
winkelcentrum.

Gemeentebelangen wil er alles aan doen om dit
te bewerkstelligen, maar we zien dit wel als
tweerichtingsverkeer. Een mooi voorbeeld
van die werkwijze, is het afschaffen van
betaald parkeren in Raalte. Ondernemers en
gemeente hebben dit gezien als gezamenlijke
opgave en beiden hebben financiële offers
gebracht.
Door samen op te trekken, kom je dus tot
mooie resultaten. Andere voorbeelden zijn
de stappen die we met andere betrokkenen
hebben gezet om de N35 op te waarderen.
Daarbij is aandacht voor de doorstroming,
de verkeersveiligheid, de fietsverbinding
van Raalte-Noord met het centrum en de
ongelijkvloerse kruising op Kruispunt Bos.
Samen optrekken, betekent vooral ook een
luisterend oor bieden aan onze inwoners. Of het

GemeenteBelangen Raalte

nu gaat om verkeersveiligheid (Ganzeboom- en
Mettingenlaan), een aantrekkelijke leefomgeving
voor alle leeftijden of om het levensbestendig
wonen.
Die lijn trekken we de komende vier jaar door
waar het gaat om woningbouw. Samen met de
burgers kijken we naar een gevarieerd aanbod
van woningtypes, zowel in inbreidingslocaties
(b.v. Kanaalzone) als uitbreidingslocaties.
Al met al is er nog genoeg te doen. Onze
kandidaten, een mooie combinatie van jong
talent en ervaren rotten, staan te popelen om
hun voelsprieten uit te steken in de samenleving.
Frank Niens, Monique Fidom, Annelies Zwat
en Wim de Hair zijn de ideale personen om uw
belangen optimaal te behartigen.
Ik reken op uw stem en steun!
Wout Wagenmans
Lijsttrekker
Gemeentebelangen Raalte

U stemt toch ook op ons?
Ik woon mijn hele leven al met plezier in Raalte en dat wil ik graag zo houden. Niet
alleen voor mezelf, maar ook voor de generatie na mij. Gemeentebelangen zorgt niet
alleen voor ouderen, maar voor de hele gemeente. En dat vind ik erg belangrijk. Hoe
groter GemeenteBelangen wordt, hoe meer zij voor elkaar krijgen in de gemeenteraad.
Daarom zeg ik: Stem lokaal, stem Gemeentebelangen! Neeltje ten Brinke (92)
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“GB weet de
kern te raken!”
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Onze kandidaat in Raalte!
Mijn naam is Frank Niens, 53 jaar en
woonachtig in het mooie buitengebied (Ramele)
van Raalte. Ik woon daar met mijn vrouw
Jolanda. We hebben vier kinderen die met
enige regelmaat terugkeren van hun studie/
werk naar Raalte.
Als wethouder heb ik de afgelopen vier
jaren met veel plezier mogen werken aan
een beter Raalte. In het bijzonder heb ik mij
sterk gemaakt voor stabiele financiën, goede
onderwijsvoorzieningen, meer aandacht en

Dit hebben we gedaan
in Raalte!

zichtbaarheid voor cultuur in Raalte en ik heb
gewerkt aan meer duurzaamheid binnen de
gemeente Raalte.

	Afschaffen betaald parkeren

Mijn passie is muziek. Ik luister graag naar
muziek en bezoek regelmatig concerten en
festivals. De voorkeur gaat daarbij uit naar de
wat stevigere muziek zoals metal & rock (o.a.
Metallica, AC/DC, U2).

	Impuls voor verkeersveiligheid door plan
voor aangepast kruispunt Bos
	Oplevering nieuwe HAVO- en VWO-locatie en
opknapbeurt omgeving Carmel College

Ik hou ook van streektaal in combinatie met
muziek (Lohues/Bökkers/Rowwen Hèze).
Als hobby’s heb ik wandelen (routes, met
name in het buitengebied van Salland), lezen,
motorrijden, puzzelen (waaronder de dagelijkse
popquiz op Twitter), basketbal en tennis.
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	Een prachtig nieuw Sportcentrum Tijenraan
	Volop ontwikkelingen qua woningbouw
(locaties voormalige bibliotheek en
postkantoor, Salland II en Franciscushof)
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	Start herontwikkeling kanaalzone
	Asfaltverharding en veilige verkeerssituatie
op Ganzeboom- en Mettingenlaan
	Wijkservicepunten zijn belangrijke
knooppunten voor zorg en dagbesteding

Dit gaan we doen
in Raalte!
	Een bruisend centrum inclusief tweede
fase Molenhof in samenspraak met ROV,
ondernemers en inwoners
	Betere parkeerfaciliteiten bij het NS-station
en transferium aan noordzijde
	Boerderij Strunk opwaarderen tot cultureel
centrum
	Nieuwbouw voor basisschool De Korenbloem
	Hoogspanningskabels Raalte-Zuid onder de
grond
	Tegengaan van vereenzaming en
terugdringen laaggeletterdheid
	Woningen en woonomgeving
levensloopbestendig maken zodat ouderen
langer zelfstandig kunnen wonen
	Creëren van duurzame leefomgeving
	Maatwerk en variatie in woningbouw

Ik ga voor een bruisend en duurzaam
Raalte in een mooie omgeving!

Ik wil waakzaam zijn
in de raad voor alle 9
kernen!

Een ‘seniorproof’
Raalte, daar ga ik voor
in de raad!

Inwoners voorthelpen,
dat is mijn passie!
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	Samen met inwoners maatregelen nemen
voor verbetering verkeersveiligheid

