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Broekland is een kern met pit die in 2013 haar 
100-jarig bestaan groots heeft gevierd. Er is altijd 
wat te doen in Broekland. Als de inwoners vandaag 
iets in de 'kop' hebben, had het gisteren al klaar 
moeten zijn. Op deze manier krijgt het dorp veel 
met elkaar voor ‘mekaar’.
 
Gemeentebelangen heeft sinds 2010 weer bestuurs-
verantwoordelijkheid gedragen. We hebben er al 
weer bijna vier jaar op zitten. In die tijd is er veel 
gebeurd, ook in Broekland.
●  Er staat nu een schitterende sporthal met 

daarbuiten een kunstgrasveld. Het dorp is rondom 
verfraaid met beplanting en bomen

●  Het kermisterrein heeft een vaste plek gekregen. 
Straks geen plassen meer bij de draaimolen 
dankzij drainage in de bodem.

●  Het bestemmingsplan buitengebied is nu zodanig 
flexibel dat we maatwerk kunnen leveren aan 
bedrijven die op het industrieterrein willen 
uitbreiden. En bouwen in Broekland, dat kan ook. 
Er zijn voldoende kavels. 

Toch is er nog genoeg te doen in Broekland. We 
willen: 
●  de school in stand houden
●  voldoende huisvestingsmogelijkheden behouden 

voor ouderen
●  de starters op de woningmarkt blijven 

ondersteunen.

Verder willen we 
●  in samenspraak met het dorp en Salland Wonen 

een goede invulling van het Kulturhus. 
●  de problemen met de Wezenbergbrug oplossen
●  het vrachtverkeer zoveel mogelijk weren uit het 

dorp.

In Broekland zijn we niet klaar. Ik ben dan ook 
zeer verheugd dat Jasper Guldemond zich voor 
Gemeentebelangen kandidaat heeft gesteld. Jasper 
is zeer betrokken bij alles wat er zich in Broekland 
afspeelt. Hij is een drijvende kracht bij veel 
activiteiten in het dorp en denkt in oplossingen.
Hij kan als geen ander de belangen van Broekland 
en de inwoners en die van de wijde omgeving 
behartigen. Ik reken er op dat u zijn kandidatuur voor 
de gemeenteraad met uw stem ondersteunt.

Wout Wagenmans, 
lijsttrekker 
Gemeentebelangen

Jasper Guldemond, de 
kandidaat van Broekland

Goed in Broekland!



Wat deden wij voor 
Broekland:
●  Ondersteuning nieuwbouw sporthal.
●   Realisatie kunstgrasvoetbalveld.
●  Ondersteuning aanleg groene dorpsranden.
●  Drainage kermisterrein.
●  Ondersteuning vrijwilligers.
●  Ruimte voor duurzame energieproductie.
●  Lage lokale lasten.

Jasper Guldemond,
kandidaat voor Broekland

Ruim veertig jaar geleden kwam ik als peuter met 
mijn ouders mee in Broekland wonen. Nu woon ik 
er nog. Bewust. Wat een fijn dorp en wat kan er 
veel!  

Nou schijnt het zo te zijn dat het platteland van 
Nederland langzaam ontvolkt raakt. Steeds vaker 
kom je dat tegen als argument om minder in 
kleine dorpskernen te investeren. En ja, zonder 
investeringen worden kleine kernen vanzelf minder 
aantrekkelijk. Terwijl het in mijn ogen juist de beste 
samenlevingsvorm is die we hebben! Daarom kun 
je er van op aan dat ik mij in de gemeenteraad 
van Raalte keihard inzet voor de belangen van 
Broekland en andere kleinere kernen. 

Je kunt mij daarbij helpen. Stem lijst 2, nummer 7. 
Dat ben ik dus!

Wat willen wij bereiken 
voor Broekland:
●  Behoud van de voorzieningen die in het 

Kulturhus gehuisvest zijn.
●  Slimme invulling van de ruimte die in het 

Kulturhus vrij komt. Bijvoorbeeld betaalbare 
woonruimte voor jongeren.

●  Ruimere regelgeving om vrijgekomen 
agrarische bebouwing te benutten.

●  Bedrijfsverzamelgebouw op het 
bedrijventerrein mogelijk maken.

●   Eén op één samenwerking met het Plaatselijk 
Belang om nieuwe initiatieven zo goed mogelijk 
te ondersteunen.

●  Mogelijkheden scheppen voor jongeren om 
zelfstandig in Broekland te wonen.

●  Lostrekken van woningbouw door het 
meedenken en bieden van passende 
regelgeving bij bouwplannen.

Kijk op www.gbraalte.nl voor 
het hele verkiezingsprogramma!LI
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Jasper Guldemond

Andere kandidaten waar 
Broekland op kan rekenen

Jan Schokker

“Als plaatselijke partij sta je dicht bij de 
mensen. Je kent hun problemen. Ik wil 
ze samen met u aanpakken.” 

Lijst 2, nummer 2
janschokker@gbraalte.net  
06 12 166 066

Rinus Hoogeslag

“De komende jaren komt er heel wat 
op ons af. Ik wil daar op tijd mee aan de 
slag.” 

Lijst 2, nummer 5 
rinushoogeslag@gbraalte.net 
06 17 158 359


