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19 maart

Het buitengebied van Raalte is zeer divers. Het kent: 
vele landgoederen, wandel- en fietspaden, kleine en 
grote agrarische bedrijven, hobbyboeren, 
verblijfsrecreatie en burgers.

De belangen in het buitengebied zijn dan ook uiteen-
lopend. Ik vind geweldig dat Gemeentebelangen 
vanaf 2010 weer bestuursverantwoordelijkheid heeft 
gedragen. We hebben er al weer bijna vier jaar op 
zitten. In die tijd is er veel gebeurd, zeker in het 
buitengebied. 

●  Na een intensief proces met alle betrokken 
partijen hebben we nu het bestemmingsplan 
Buitengebied vastgesteld. 

●  We hebben ondernemers de ruimte gegeven. 
Daarbij hebben we rekening gehouden met de 
andere partijen in het gebied. Als een bedrijf wil 
uitbreiden, moet de ondernemer dit compenseren 
door in het landschap te investeren.

●  In voormalige agrarische bedrijfsgebouwen mogen 
kleinschalige bedrijfsactiviteiten plaatsvinden.

●  De bijgebouwenregeling hebben we voor 
hobbyboeren uitgebreid.

●  Recreatiebedrijven hebben meer ruimte gekregen 
om te ondernemen.

Toch is er nog genoeg te doen in het buitengebied. 
Wij willen:
●  Glasvezel in het buitengebied
●  Bereikbaarheid voor woningen en bedrijven
●  Voorkomen dat het buitengebied in een isolement 

komt en verpaupert. 

In het buitengebied zijn we niet klaar. Ik ben dan ook 
zeer verheugd dat Jan Schokker, Lidy Holtmaat, André 
Bennink en Jasper Guldemond zich kandidaat hebben 
gesteld. Zij zijn fantastische pleitbezorgers voor het 
buitengebied.

Ik reken er op dat u hun kandidatuur voor de 
gemeenteraad met uw stem ondersteunt.

Wout Wagenmans, 
lijsttrekker
Gemeentebelangen

Jan Schokker, Lidy Holtmaat, André Bennink en Jasper 
Guldemond, de kandidaten voor het buitengebied 

Goed in het buitengebied!



Dit hebben wij bereikt 
voor het buitengebied:
●   Ontwikkelruimte voor ondernemers.
●   Mogelijkheid om kleinschalige 

bedrijfsactiviteiten te ontplooien in 
voormalig agrarische bedrijfsgebouwen.

●   Mogelijkheden voor de ‘rood voor rood’ 
regeling bij sloop van bedrijfsgebouwen.

●   Uitbreiding van de regeling voor 
bijgebouwen voor hobbyboeren.

●   Meer ruimte voor recreatiebedrijven.
●   Goede wegen en bermverharding.
●   Oog voor het landschap. Bedrijven die 

uitbreiden dienen te investeren in het 
landschap.

Dit willen wij bereiken 
voor het buitengebied:
 
●   Goede mogelijkheden voor zorg in het 

buitengebied.
●   Goede verbinding met de wereld om ons 

heen door snel internet en goede wegen.
●   Blijvende ruimte om te ondernemen, met 

oog voor het landschap.
●  Voorkomen van verpaupering van 

voormalige bedrijfsgebouwen. 

Jan Schokker, kandidaat 
voor het buitengebied

Ik ben 54 jaar. Ik heb drie kinderen. Samen met 
mijn zoon heb ik een varkenshouderijbedrijf aan 
de Hogebroeksweg in Raalte. 

Ik wil samen met de bewoners ervoor zorgen dat 
Raalte en alle omliggende kernen vitaal en leefbaar 
blijven. Als plaatselijke partij sta je dicht bij de 
mensen. Je kent hun problemen. Ik wil ze samen 
met u aanpakken.

Ik wil ondernemers ondersteunen zodat zij 
hun plannen kunnen realiseren. In moeilijke 
economische tijden mogen er in Raalte geen 
mensen tussen wal en schip vallen. Ik ga voor 
maatwerk voor ieders persoonlijke problemen.  
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Jan Schokker

Andere kandidaten waar het 
buitengebied op kan rekenen!

Lidy Holtmaat

“Ik houd mij bezig met alles wat de 
inwoners van de gemeente Raalte 
betreft. Ik wil de politiek dichter bij 
de inwoners brengen.” 

Lijst 2, nummer 8 
lidyholtmaat@gbraalte.net 
0572 352 490 | 06 25 054 712

André Bennink

“We hebben al veel bereikt, 
maar we zijn nog niet klaar. Ik wil 
verder bouwen aan onze mooie 
gemeente.” 

Lijst 2, nummer 9
andrebennink@gbraalte.net  
0572 302 654 | 06 10 557 605

Japser Guldemond

“De overheid trekt zich terug. 
Ik wil er voor zorgen dat dat 
gebeurt zonder dat er beknellende 
regeltjes achterblijven.”

Lijst 2, nummer 7
jasperguldemond@gbraalte.net  
0570 545 000  |  06 47 691 325 

Kijk op www.gbraalte.nl voor 
het hele verkiezingsprogramma!


