Heeten blijft
in beweging!

Heeten is een actief dorp. Wie er woont,
werkt en/of recreëert, vertellen we
natuurlijk niets nieuws, maar er is ook
historisch bewijs! De archeologische
vondsten hebben aangetoond dat Heeten
vele ontwikkelingen heeft doorgemaakt.
Gemeentebelangen Raalte vindt dat deze
belangrijke ontdekkingen moeten worden
tentoongesteld zodat het niet alleen blijft
bij een mooi verhaal bij het haardvuur...
In Heeten komt niet alleen veel uit de
grond, maar ook van de grond, zoals de
vernieuwbouw van MFA Het Trefpunt. Qua
woningbouw zit er eindelijk schot in het
plan IJsselgouwe en voor het plan Veldegge
willen we aan de slag met bouwen zonder
gasaansluiting.
Zo hebben we respect voor het verleden,
hebben we te maken met het hier en nu en
richten we ons vizier ook op het volgende
decennium. Dat doen we bijvoorbeeld met
verzorgingshuis Stevenskamp (huisvesting
en toekomstvisie), omwonenden van de
Weseperweg (herinrichting) en de mensen
van Endona (energieneutraal Heeten). Ook
gaan we aan de slag met bedrijventerrein
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de Telgen. We moeten maatwerk leveren en
lokale ondernemers een kans bieden zich
hier te vestigen en uit te breiden.
Kortom er is al veel gerealiseerd, maar
er staat ook nog veel op de rol. Onze
kandidaten voor Heeten (Jan Schokker,
Frank Niens, Irene Weertman en Mark
Kampman weten wat hen te doen staat.
Ik reken op uw stem bij de
komende verkiezingen op 21
maart!
Wout Wagenmans
Lijsttrekker
Gemeentebelangen Raalte

U stemt toch ook op ons?
Gemeentebelangen sluit aan bij mijn gedachte hoe politiek en bestuur
in elkaar behoren te zitten: geen invulling van posities op basis van een
ideologie, maar op basis van persoonlijke deskundigheid en kennis.
Ook het feit dat Gemeentebelangen de burger meer wil betrekken bij de
politiek en het bestuur vind ik van groot belang! Ernst Cochlovius
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“GB weet de
kern te raken!”
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Onze kandidaat voor Heeten!
Mijn naam is Jan Schokker, trotse vader
van drie kinderen en zes kleinkinderen. Ik
ben veertig jaar werkzaam geweest in de
agrarische sector en heb me vele jaren ingezet
om de belangen van de landbouw en met name
de varkenshouderij te behartigen.
Sinds zeven jaar mag ik mij fractievoorzitter
van Gemeentebelangen Raalte noemen. Een
rol waarin ik me prettig voel. Het geeft me
de kans samen met inwoners, organisaties
en ondernemers breed gedragen ideeën en

Dit hebben we gedaan
in Heeten!

voorstellen tot gemeentelijk beleid te maken.
In de komende raadsperiode wil ik me
hard maken om de knelpunten in de lokale
regelgeving zoveel mogelijk op te lossen. Met
als motto: het goede voor Raalte behouden
en waar het kan verbeteren en vooral ook
vernieuwen!

	Kunstgrasveld op het sportpark van SV
Heeten incl. pannakooi
	Woningbouw Veldegge en IJsselgouwe

Graag wil ik mijn werk voortzetten. Samen met
u ga ik er als lokale politicus voor zorgen dat
iedereen wordt gehoord en mee kan doen.

	Financiële ondersteuning zwembad en
buurtbus

Kan ik op uw stem rekenen?

	MFA Het Trefpunt

Jan Schokker

	Ontwikkeling industrieterrein De Telgen
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	Parkeergelegenheid bij de supermarkt

Irene weertmanhalfwerk

Frank
Niens

Mark
Kampman

Lijst 1
Nummer 4

Lijst 1
Nummer 2

Lijst 1
Nummer 5

	CPO-project jonge starters aan de Veldegge

Dit gaan we doen
in Heeten!
	Energieneutraal Heeten
	Appartementen in de voormalige Rabobank
	Een groenere entree en invulling van lege
plekken in de dorpskern
	Nieuwe indeling en verbetering St.
Bernadetteschool
	Onderzoek naar nieuwe locatie ijsbaan de
Pas
	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

Samen met u ga ik er voor zorgen
dat iedereen gehoord wordt en
mee kan doen!

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

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

Ik ga voor de
leefbaarheid in de
buurtdorpen!
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	Samen met inwoners maatregelen nemen
voor verbetering verkeersveiligheid

