Gemeentebelangen legt de

lat hoog voor Nieuw-Heeten
Als je aan Nieuw-Heeten denkt, denk je aan
MFA de Belte. De realisatie van dit complex
was een prestatie van formaat. Eens te
meer is bewezen dat Nieuw-Heeten een
klein dorp is waar groots wordt gedacht en
gehandeld. Saamhorigheid, verbondenheid,
gemeenschapszin en een feestje op z’n tijd,
dat is kenmerkend voor jullie dorp!

MFA de Belte is misschien wel het
uithangbord van samenwerking tussen
inwoners, organisaties en gemeentepolitiek.
Wij hebben onze nek uitgestoken en dat
heeft resultaat gehad, maar gelukkig hebben
we nog meer plaatselijke wensen kunnen
vervullen.
Er is echter nog genoeg werk aan de winkel:
(huur-)woningen bouwen, een loods realiseren
voor de Hekk’nsluuters op de Belte en
ruimte voor het bedrijfsleven. Ook willen we
dit jaar starten met de herinrichting van de
Zwarteweg. Ook een mooi voorbeeld van een
proces waarin we samen met de inwoners van
Nieuw-Heeten zijn opgetrokken.

GemeenteBelangen Raalte

Mark Kampman legt de lat hoog voor de
belangen van Nieuw-Heeten. Al tien jaar is
hij een vurig pleitbezorger voor alles wat
er speelt in het dorp en het buitengebied,
maar hij wil zijn dorp nog beter op de kaart
zetten. Hij wordt daarin gesteund door Silvia
Nikamp, Jan Schokker en Frank Niens
(contactwethouder). Stuk voor stuk kandidaten
met gevoel voor wat er speelt in een kleine
kern en het buitengebied.
Ik reken op uw stem bij de komende
verkiezingen op 21 maart!
Wout Wagenmans
Lijsttrekker
Gemeentebelangen Raalte

U stemt toch ook op ons?
Wat ik het belangrijkst vind, is dat er wordt gestemd op lokale politici. Mensen
die met beide benen op de grond staan, betrokken zijn binnen de gemeenschap en
beschikken over korte lijntjes. Zij horen wat er speelt in een kleine kern. Met name in
een kleine gemeenschap als Nieuw-Heeten is dit belangrijk. Mark is een betrokken
dorpsgenoot en weet wat er speelt in Nieuw-Heeten. Peter te Wierik
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“GB weet de
kern te raken!”

Goed in Nieuw-Heeten!
Gemeenteraadsverkiezingen | 21 maart 2018

Onze kandidaat voor Nieuw-Heeten!
Mijn naam is Mark Kampman, 48 jaar en
getrouwd met Gerda. Met onze kinderen
Patrick en Lisanne wonen we met veel plezier
aan de Bromhaar. In het dagelijks leven werk
ik op een school met leerlingen met een
licht verstandelijke beperking en ernstige
gedragsproblemen.
Samen met een collega ben ik daar gestart met
een arbeidstrainingscentrum. Hiermee helpen
we jongeren van 18 jaar en ouder aan een
zinvolle dagbesteding of arbeidsplek.

Dit hebben we gedaan
in Nieuw-Heeten!

Naast mijn werk doe ik aan karate en
mountainbiken. Ook mag ik er – samen met
gelijkgestemden - graag op uittrekken met
de oldtimer Zündapp en ben ik actief als
bardienstvrijwilliger bij MFA de Belte. Immers:
‘A’j mekare helpt, hoef ie ’t nie allene te doen’.
Na jaren in Plaatselijk Belang te hebben
gezeten mocht ik in 2014 plaats nemen in de
gemeenteraad. Ik kom op voor de leefbaarheid
in de kleine kernen en in het bijzonder
natuurlijk Nieuw-Heeten. Jeugdzorg, onderwijs
en participatiewet hebben ook mijn aandacht.
Sinds een jaar ben ik raadpleinsessie voorzitter.
Graag wil ik mijn werk voortzetten. Kan ik op uw
stem rekenen?
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Dit gaan we doen
in Nieuw-Heeten!

	Verplaatsing van Tankstation Hartholt

	Herinrichting en veiligere Zwarteweg

	Voldoende betaalbare (huur)woningen voor
alle doelgroepen

	Nieuwe kansen voor ondernemers in het
buitengebied

	Aanpassingen voor speelveld ’t Vennetje

	Behoud van basisschool en kerkgebouw

	Voldoende ruimte bieden voor kleine en
middelgrote bedrijven

	Goede aankleding Okkenbroekstraat en
Ambachtsstraat

	Versterken contacten met Plaatselijk
Belang en bestuur MFA de Belte

	Woon-werkwoningen op het voormalige
terrein van het Timmermanshuis

	Flexibel en vraaggestuurd bouwen in het
plan Hutten

	Tegengaan van vereenzaming en
terugdringen laaggeletterdheid

	Subsidie voor het inwonersinitiatief om de
kerktoren te verlichten

	Woningen en woonomgeving
levensloopbestendig maken zodat ouderen
langer zelfstandig kunnen wonen
	Creëren van duurzame leefomgeving
	Maatwerk en variatie in woningbouw

Ik ga voor de leefbaarheid
in de buurtdorpen!

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

Ik ga voor
saamhorigheid voor
alle inwoners in de
gemeente Raalte!

Ik ga voor een
bruisend en duurzaam
Nieuw-Heeten in een
mooie omgeving!
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	Samen met inwoners maatregelen nemen
voor verbetering verkeersveiligheid

