GemeenteBelangen weet de kern te raken!
Ook in Lierderholthuis en Laag Zuthem
Beide dorpen zijn bloeiende dorpen waarbij gemeenschapszin hoog in het vaandel staat. Met elkaar maken we het dorp!
Dat zie je bijvoorbeeld terug in de grote betrokkenheid van veel inwoners bij de nieuwbouw van het café.
GemeenteBelangen vindt het belangrijk dat de gemeente de dorpen blijft faciliteren, maar zal er ook voor zorgen dat de
openbare ruimte goed onderhouden blijft. Denk aan voldoende bladbakken en het tijdig witverven van de wegvlakken.
Namens GemeenteBelangen wil ik mij inzetten om de belangen van Laag Zuthem en Lierderholthuis bij de Raalter politiek
te blijven behartigen. Voor de kern Lierderholthuis word ik hierbij gesteund door Debby Steevensz-Meijer. Met haar inbreng
als bestuurslid bij Plaatselijk Belang Lierderholthuis is zij goed op de hoogte van wat er in Lierderholthuis gebeurt.
Voor de kern Laag Zuthem word ik ondersteund door Gerlant Zielman. Gerlant is zowel in Laag Zuthem als ver daarbuiten
een bekende. Met zijn scherpe blik weet hij de belangen van Laag Zuthem goed onder de aandacht te brengen. Ook Erik
Schoenmakers zal zijn steentje zeker weten bij te dragen. Ik ben trots op zulke kandidaten, wetend dat zij opkomen voor de
belangen van julle dorp.
Ik reken dan ook op jouw stem, want de gemeente dat zijn wij samen!

Hallo, mijn naam is Irene Weertman-Halfwerk en ik ben de trotse
lijsttrekker van GemeenteBelangen.
Wie is Irene Weertman-Halfwerk? Ik ben ruim 45 jaar geleden
geboren in Heino. Ik heb in Heino en Raalte op school gezeten.
In Groningen heb ik de opleiding HBO Facilitaire Dienstverlening
gevolgd.
Ik ben getrouwd met Sander Weertman en samen hebben wij drie
zonen (Tristan, Quinten en Pepijn) Ik ben regiomanager bij een
landelijk adviesbureau en adviseer gemeenten over
ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein. In mijn vrije tijd ben ik
graag in de buitenlucht om te wandelen, hardlopen of zwemmen.

GemeenteBelangen Raalte

"WEET DE KERN
TE RAKEN!"
Irene WeertmanHalfwerk
Lijsttrekker
GemeenteBelangen

GOED IN LAAG ZUTHEM!
Ons volledige verkiezingsprogramma vind je op onze website: www.gbraalte.nl | volg ons op

1

LIJST

"WEET DE KERN
TE RAKEN!"
GOED IN LIERDERHOLTHUIS !
Gemeenteraadsverkiezingen

|

16 maart 2022

1

LIJST

ONZE KANDIDAAT VOOR LIERDERHOLTHUIS EN
LAAG ZUTHEM!

DIT HEBBEN WE GEDAAN IN LIERDERHOLTHUIS
EN LAAG ZUTHEM!

Mijn naam is Erik Schoenmakers.

Dit gevoel delen wij graag met anderen en daarom runnen wij als
gezin sinds 2021 een Bed & Breakfast aan huis waar we onze gasten
laten kennismaken met al het moois dat deze streek te bieden heeft.
Ik heb een verkeerskundige en logistieke achtergrond. In het dagelijks
leven doe ik, als interim professional, verschillende klussen op het
gebied Supply Chain Management. Ik haal er veel plezier uit om
telkens nieuwe dingen te leren en mij te verdiepen in nieuwe
onderwerpen. Mijn grote drijfveer daarbij is om mensen te verbinden
en in de dagelijkse bezigheden het telkens weer iets beter te doen.
Naast mijn werkzame leven besteed ik mijn tijd het liefst aan mijn
gezin en ben ik graag actief bezig. Zo houd ik van voetballen en
hardlopen en ben ik groot liefhebber van lange afstanden wandelen
Ik ben Johan Seekles, getrouwd en vader van drie kinderen. Mijn vrouw en ik wonen sinds(hiking).
1986
Sinds eind 2020 ben ik aangesloten bij GemeenteBelangen. Naast
in Heino en voelen ons inmiddels echte Heinoërs. In de afgelopen jaren ben ik bestuurlijk actief
verschillende vrijwillige functies was ik op zoek naar een manier om
geweest bij verschillende verenigingen. Zo heb ik gestreden voor het behoud van ons mooie
mijdebreed in te kunnen zetten voor de gemeenschap en waar is dat
buitenbad “de Tippe”. Daarnaast ben ik voorzitter geweest van Plaatselijk Belang Heino en
beter mogelijk dan in de plaatselijke politiek? Ik vond in
Stichting Duurzaam Heino.
GemeenteBelangen een partij die ruim vertegenwoordigd is in de
gemeente Raalte met veelzijdige mensen, heldere standpunten en
een duidelijke visie. Politiek kan vaak moeilijk te begrijpen zijn, zeker
voor buitenstaanders. Ik houd er dan ook van om de zaken simpel te
houden zodat iedereen kan meepraten. Uiteindelijk is de politiek er
voor de samenleving. Over het algemeen vind ik de meeste
onderwerpen interessant, maar mijn voorkeur gaat uit naar Openbare
Ruimte, Mobiliteit, Zorg en Recreatie & Cultuur. Ik zou mezelf willen
omschrijven als betrokken, sociaal en ondernemend en positief
kritisch. Eigenschappen die ik zeker zal inzetten voor onze gemeente.

De hoofdwegen in Laag Zuthem opnieuw in
gericht, verkeersveiliger en toekomst bestendig
gemaakt in het kader van de klimaat adaptatie.

Ik ben in 1983 geboren in Breda, maar op jonge leeftijd naar Raalte
verhuisd, waar ik ben opgegroeid. Samen met mijn vrouw Sanne en
twee kinderen (Milan en Lieke) woon ik met heel veel plezier sinds
2019 in Heino. Voor ons betekent wonen in de gemeente Raalte,
wonen in een fantastische streek in Nederland. We mogen met recht
trots zijn op deze streek met haar natuur, cultuur en tradities. Hoe fijn is
het dat we elkaar hier nog groeten op straat of naar elkaar omkijken
wanneer dat nodig is. Kernwaarden die wat mij betreft hoog in het
vaandel staan.
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Lijst 1
Nummer 10
"We zorgen voor een veilige en gezonde leefomgeving
in landelijk en goed bereikbaar gebied, waarin we
natuurlijk gastvrij zijn! "

Lokale ondernemer, mechanisatiebedrijf
Kooijker van Dieren geholpen een
toekomstbestendig nieuw pand te realiseren

DIT GAAN WE DOEN IN LIERDERHOLTHUIS
Realiseren nieuwe dorpskamer (oude café) als
bindende factor van het dorp
Woningbouw, doorgaan met bouwrijp maken van
de grond en het bestemmingsplan opstellen
Energiecoöperatie Salland West, faciliteren en
continuïteit waarborgen voor de toekomst

Verhoogde snelheidsbeperkende kruispunten in
o.a de Lierderholthuisweg in Zuthem maar ook
aan het Wechterholt aangebracht.
Woningbouw Laag Zuthem/Lierderholthuis
gerealiseerd
Starterslening ingevoerd

Gerlant Zielman

Debby Steevensz-Meijer

Marten Smook

Evenementenverzekering geregeld
Digipanel: zodat iedereen zijn mening kan
geven
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"Ik ga ervoor zorgen dat ze de
beloften die ze nu doen
worden waargemaakt!"
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"Mijn doel is de belangen van
individu en de gemeenschap
te behartigen."
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"Meer woningen voor
jongvolwassenen!"
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DIT GAAN WE DOEN IN EN LAAG ZUTHEM!
Komen tot een breed gedragen dorpsvisie

Faciliteren multifunctioneel speelveld

Mogelijkheden onderzoeken voor renovatie/
nieuwbouw school en kerkgebouw

Schoolzone aangebracht

Mogelijkheden onderzoeken voor nieuwbouw

