Werk aan de winkel

in Heino, Laag-Zuthem en Lierderholthuis
Verloochen nooit je afkomst. Dat is één van
mijn belangrijkste credo’s. Het bepaalt voor
een aanzienlijk deel hoe je als mens in elkaar
steekt. Zelf ben ik dan ook trots op mijn
Heinose roots (van moeders kant).

Dezelfde trots voel ik als ik terugkijk op al
die mooie projecten die we in de afgelopen
vier jaren samen met de inwoners van Heino
hebben gerealiseerd. Een willekeurige
greep: een nieuw hart voor Heino, sporthal
Hoogerheyne in handen van de inwoners en
zeggenschap over nieuwe woningbouwlocaties.
En natuurlijk mogen onze inspanningen
om zwembad de Tippe open te houden niet
onvermeld blijven. Een toplocatie die in de wijde
omgeving bekend is.
Hetzelfde geldt voor Lierderholthuis en LaagZuthem. In samenspraak met de inwoners is in
beide dorpen een forse investering gedaan in de
dorpshuizen en qua verkeersveiligheid hebben
we een belangrijke slag geslagen. En LaagZuthem, laten we duidelijk zijn: verslechtert
de aansluiting Hagenweg/N35 en wordt het
hier nog onveiliger, dan worden maatregelen
getroffen. Daar mag u ons aan houden!

GemeenteBelangen Raalte

Er is dus voldoende werk aan de winkel.
Daarom ben ik blij met onze sterke kandidaten
uit Heino en Lierderholthuis die sterke wortels
hebben in de kernen van de voormalige
gemeente Heino. Irene Weertman-Halfwerk,
Debbie Steevensz-Meijer, Frank Niens en Johan
Seekles kennen de lokale samenleving op hun
duimpje. Een mooie combinatie van twee jonge
vrouwen en twee oude rotten die het klappen
van de zweep kennen!
Ik reken erop dat u de kandidatuur van deze
toppers ondersteunt met uw stem!
Wout Wagenmans
Lijsttrekker
Gemeentebelangen Raalte

U stemt toch ook op ons?
Kandidaten uit de kernen van Raalte kunnen een brug slaan tussen het plaatselijke
beleid én de kansen voor de kern Lierderholthuis. Zij kennen de dorpen goed, weten
welke sociale verbindingen kunnen worden gelegd en welke voorzieningen er moeten
komen. Hoe je hard (voorzieningen) en zacht (sociale elementen) verbindt. En ze
kennen de weg in het gemeentehuis. Goed voor Lierderholthuis! Tineke Jansen
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“GB weet de
kern te raken!”
Goed in Heino, Lierderholthuis en Laag-Zuthem!
Gemeenteraadsverkiezingen | 21 maart 2018

Onze kandidaat voor Heino, Lierderholthuis en Laag-Zuthem!
Mijn naam is Irene Weertman-Halfwerk (1976).
Na de middelbare school ben ik voor de studie
Facilitaire Dienstverlening naar Groningen
getrokken. Daar ben ik nog anderhalf jaar
blijven ‘hangen’, maar de wortels van de
geboortegrond waren te sterk.
Op mijn 24ste ben ik weer naar Heino gekomen
en daar ben ik nog steeds woonachtig.
Inmiddels getrouwd met Sander Weertman (ook
geboren en getogen in Heino) en samen hebben
we drie jongens (Tristan (14), Quinten (12) en
Pepijn (9).

Dit hebben we gedaan
in Heino, Lierderholthuis en
Laag-Zuthem!

Sinds 2006 ben ik werkzaam bij De
Langhenkel Groep, een landelijk
detacherings- en opleidingsbureau voor
(semi-)overheid. Als manager houd ik mij
bezig met de beleidsterreinen werk, inkomen,
maatschappelijke ondersteuning, (jeugd)zorg
en wonen. Dat zijn ook mijn aandachtsgebieden
binnen de partij.
In mijn vrije tijd ben ik actief als vrijwilliger
bij PKN Heino waar ik de tiener-/
kindernevendiensten begeleid. Daarnaast mag
ik graag hardlopen en zwemmen en sta ik
regelmatig op het voetbalveld om mijn kinderen
aan te moedigen.
Mag ik op uw stem rekenen om de inwoners
van Heino, Lierderholthuis en Laag-Zuthem een
stem te geven in de gemeenteraad van Raalte?

Irene Weertman-Halfwerk
Lijst 1
Nummer 4

Ik ga de afstand tussen de inwoners en
de lokale politiek overbruggen!

	Bouw appartementencomplex ‘Hart voor
Heino’ inclusief herinrichting Marktplein

	Behoud van een aantrekkelijk
winkelcentrum in Heino

	Grootschalige verbouwing van het Trefpunt
in Laag-Zuthem

	Inrichten multifunctioneel speelveld in
Lierderholthuis

	Nieuwbouw St. Nicolaasschool en MFA in
Lierderholthuis

	Meer maatregelen nemen om de
verkeersveiligheid in en rondom LaagZuthem te verbeteren.

	Woningen in Laag-Zuthem, Lierderholthuis
en Heino

Johan
Seekles

Debby
Steevensz-Meijer

Frank
Niens

Lijst 1
Nummer 7

Lijst 1
Nummer 12

Lijst 1
Nummer 2

Ik wil meer initiatieven
op het terrein van
duurzaamheid
bevorderen!

Verkeersveiligheid
en leefbaarheid voor
jong en oud!

Ik ga voor een
bruisend en duurzaam
Heino in een mooie
omgeving!
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Dit gaan we doen
in Heino, Lierderholthuis en
Laag-Zuthem!

	Uitbreiding parkeerplaatsen sportpark De
Kampen i.s.m. vv Heino en TV Heino
	Een betere toekomst voor de Maalderij en
de Muziekestafette
	Ondersteuning van de kringloopwinkel van
Stichting Timulazu
	Woonbestemming voor recreatiewoningen
in de Stoevinghe
	Steun voor interactief proces van
Dorpsboomgaard Heino

	Maatwerk bij de uitbreiding van
bedrijventerreinen
	De Tippe blijft!
	Tegengaan van vereenzaming
	Woningen en woonomgeving
levensloopbestendig maken zodat ouderen
langer zelfstandig kunnen wonen
	Terugdringen van laaggeletterdheid
	Creëren van duurzame leefomgeving
	Maatwerk en variatie in woningbouw

