Broekland, een dorp
van aanpakken!

Is het toeval dat Broekland met de Kôle
Kermse en het Broeklander Feest beschikt
over twee (fantastische) dorpsfeesten?
Nee, Broekland is een dorp dat bekend
staat van aanpakken en doorpakken. Met
andere woorden: het is een dorp van korte
klappen.

De Broeklanders hadden de participatie
al uitgevonden voordat het in een wet is
vastgelegd. Dat heeft geleid tot prachtige
initiatieven zoals het Bouwhuisplein, de
nieuwe inrichting van de Horstweg en
de opknapbeurt van de Wesenbergbrug.
Gemeente samen met de inwoners, dat is
de bestuursstijl waar Gemeentebelangen
voor staat. Woningbouw op maat en andere
nieuwe initiatieven kunnen dan ook rekenen
op onze warme aandacht.
Helaas heeft Jasper Guldemond een stapje
terug moeten doen, maar hij blijft actief
voor Gemeentebelangen en u kunt altijd
een beroep op hem doen. En we hebben
vier fantastische kandidaten die met veel
energie en met de juiste instelling de
belangen van Broekland willen behartigen.

GemeenteBelangen Raalte

Irene Weertman-Halfwerk, Monique Fidom,
Frank Niens en Jan Schokker weten
precies wat er leeft in Broekland, hebben
een luisterend oor en stellen alles in het
werk samen met u allerlei voorstellen te
realiseren.
Ik reken dan ook op uw steun en stem!
Wout Wagenmans
Lijsttrekker
Gemeentebelangen Raalte

U stemt toch ook op ons?
Als je stemt, geef je je mening, praat je mee en doe je mee.
Mijn stem gaat naar de plaatselijke en grootste partij. Zij
luisteren en werken samen met de inwoners! Zodat ik zeker
weet dat mijn stem telt! Ik stem op Monique, want ze is
eerlijk, doortastend, nuchter en enthousiast. Viola Bartels
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“GB weet de
kern te raken!”
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Onze kandidaat voor Broekland!
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 Broekland!

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 sta ik
regelmatig op het voetbalveld om mijn kinderen
aan te moedigen en mag ik graag zwemmen
en meedoen met de crosslopen in de omgeving
waaronder die van Broekland.
Mag ik op uw stem rekenen om de inwoners
van Broekland 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!

Monique
fidom

Frank
Niens

Jan
Schokker

Lijst 1
Nummer 9

Lijst 1
Nummer 2

Lijst 1
Nummer 3

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

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

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

Ons volledige verkiezingsprogramma vind je op www.gbraalte.nl | Volg ons op

Dit gaan we doen
in Broekland!

	Behoud van de voorzieningen in het
Kulturhus door de Huuskamer (Plein 4)

	Bedrijfsverzamelgebouw op het
bedrijventerrein

	Vier betaalbare appartementen voor
jongeren

	Nieuwe initiatieven op basis van
wenseninventarisatie inwoners

	Vernieuwing en reconstructie Horstweg
i.s.m. aanwonenden

	Tegengaan van vereenzaming

	Ruimere regelgeving voor het benutten van
vrijgekomen agrarische gebouwen

	Woningen en woonomgeving
levensloopbestendig maken zodat ouderen
langer zelfstandig kunnen wonen

	Vernieuwen en verbreden Wesenbergbrug

	Terugdringen van laaggeletterdheid
	Creëren van duurzame leefomgeving
	Maatwerk en variatie in woningbouw
	Samen met inwoners maatregelen nemen
voor verbetering verkeersveiligheid

