Het buitengebied heeft kroonjuwelen
die we niet in de kluis moeten stoppen

Het buitengebied van Raalte is één van
de kroonjuwelen van het Sallandse land.
Een belangrijk gebied voor de agro- en
foodsector, maar ook voor recreatie
en toerisme. Er zijn dus meerdere
redenen waarom Gemeentebelangen het
buitengebied een warm hart toedraagt.

De agrarische sector staat onder druk.
Kleine bedrijven moeten noodgedwongen
stoppen, terwijl anderen juist meer ruimte
nodig hebben. Iedereen heeft wel een
mening over de megastallen, biologische
of traditionele wijze van boeren en
bestrijdingsmiddelen. Daarom willen wij
een maatschappelijke discussie voeren
over de landbouw en in het bijzonder de
intensieve veehouderij. Met biodiversiteit
als rode draad en met respect voor alle
betrokkenen. Ook is het voor ons belangrijk
dat de bestaande landbouwbedrijven
voldoende groeimogelijkheden houden.
De speerpunten voor deze raadsperiode
(glasvezel ,bereikbaarheid ,verpaupering
en isolement) zijn ingevuld, maar we zijn

GemeenteBelangen Raalte

nog niet klaar. Er ligt nog een asbestopgave
en we moeten (verder) aan de slag met
de energietransitie, leefbaarheid en het
versterken van het groene karakter.
Onze specialisten voor het buitengebied
weten wat er speelt en spreken uw taal.
Jan Schokker, Silvia Nikamp, Linda
Maatman en Frank Niens leven en werken
in het buitengebied en zijn fantastische
pleitbezorgers voor het buitengebied.
Ik reken op uw steun voor deze kandidaten!
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 het buitengebied!
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 het buitengebied!

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!

	Meer mogelijkheden voor sloop of nieuwe
bestemming van stallen via ‘Erven in
beweging’
	Steun voor project Salland boert en eet
bewust

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. Kan
ik op uw stem rekenen?

	Extra ondersteuning door aanstellen
contactpersoon buitengebied

Jan Schokker

	Stimuleringsregeling voor verbetering
landschapselementen en aankleding
boerenerven
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	Aanleg glasvezel
	Nieuwe nota Recreatie en Toerisme

Dit gaan we doen
in het buitengebied!
	Ondersteuning innovatieve projecten zoals
‘The Green East’
	Aandacht voor bescherming Sallands
landschap en karakteristieke boerderijen
	Voldoende ruimte voor alle agrarische
bedrijven om zich te ontwikkelen
	Realiseren houtsnipperroute voor duurzaam
verwerken snoeihout
	Verder werken aan plattelandsontwikkeling
en biodiversiteit
	Tegengaan van vereenzaming
	Woningen en woonomgeving
levensloopbestendig maken zodat ouderen
langer zelfstandig kunnen wonen
	Terugdringen van laaggeletterdheid
	Creëren van duurzame leefomgeving

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 Raalte in
een mooie omgeving!

Niet afwachten maar
doorpakken!
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	Maatwerk en variatie in woningbouw
	Samen met inwoners maatregelen nemen
voor verbetering verkeersveiligheid

