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Heeten is een van de belangrijkste kernen van de 
gemeente Raalte. Het dorp kenmerkt zich door een 
zeer actief verenigingsleven en de betrokkenheid 
van de inwoners bij initiatieven. 

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 Heeten. 

●  Ondernemers kunnen weer zelf bepalen wie de 
bouw verzorgt. Hierdoor hebben zich opnieuw 
bedrijven gevestigd op het bedrijventerrein.

●  Aan alle kanten ondersteunen wij initiatieven om 
te kunnen starten met de bouw van een woning 
in Heeten. De eerste woningen in het Collectief 
Particulier Opdrachtgeverschap komen er aan.  

●  Woonruimte voor ouderen en zorg krijgen de 
ruimte. 

●  De plannen om de verkeersveiligheid bij de school 
te vergroten zijn klaar. 

●  Er komt een woonzorgboerderij voor 
dementerende ouderen bij Stevenskamp. 

●  De sporthal is de afgelopen vier jaar liefst twee 
keer uitgebreid. Deze plannen hebben wij 
ondersteund en gefaciliteerd. In 2017 komt het 
kunstgrasveld.

●  Wij hebben financiële middelen beschikbaar 
gesteld om het Trefpunt te verbouwen en uit te 

breiden. Zo krijgt het een sterkere centrumfunctie 
in Heeten. 

●  De weg naar Deventer op het Raalter grondgebied 
blijft een 80 kilometerweg. 

Toch is er nog genoeg te doen in Heeten. We willen: 
●  dat de woningbouw weer op gang komt. We 

hebben kavels genoeg. 
●  een pannaveld bij het sportcomplex.  
●  dat langzaam verkeer ook de rondweg kan 

gebruiken.
●  initiatieven vanuit Heeten als duurzaam dorp 

ondersteunen. 

In Heeten zijn we nog niet klaar. Ik ben dan ook zeer 
verheugd dat onze plaatsgenoot Rinus Hoogeslag 
zich opnieuw herkiesbaar heeft gesteld. Hij heeft 
zich de afgelopen vier jaar bijzonder ingezet voor de 
belangen van Heeten en omgeving. Ik reken er op 
dat u zijn kandidatuur voor de gemeenteraad met uw 
stem ondersteunt.

Wout Wagenmans, 
lijsttrekker 
Gemeentebelangen

Rinus Hoogeslag, de 
kandidaat voor Heeten

Goed in Heeten!



Wat deden wij voor 
Heeten:
●  Er zijn weer vrije kavels te koop op de Veldegge.
●  Wij hebben startersleningen mogelijk gemaakt. 

Hiermee ondersteunen we jongeren bij de 
aankoop van een woning.

●  Er is budget vrijgemaakt voor de verbouwing 
van het Trefpunt tot Multi Functionele 
Accommodatie (MFA)  Heeten.

●  De sporthal is de afgelopen vier jaar twee keer 
uitgebreid. 

●  Op bedrijventerrein De Telgen kunnen 
ondernemers weer zelf een aannemer kiezen 
voor de bouw van bedrijfsgebouwen. Hierdoor 
hebben we bedrijven weten te behouden.

●  In het bestemmingsplan buitengebied hebben 
we ruimte gemaakt voor landbouw, recreatie 
en startende ondernemers.

●  Er is ruimte geboden voor de verdere 
uitbreiding van het wandel- en fietsnetwerk.

Rinus Hoogeslag,
kandidaat voor Heeten

Het is voor mij belangrijk dat we nadenken over 
wat er de komende jaren op ons af gaat komen. 
We moeten hier op anticiperen, zodat Heeten ook 
voor toekomstige generaties een mooie plek is om 
te wonen en te werken.

De komende jaren zal er veel gaan veranderen; 
de bevolking vergrijst en ontgroent, taken 
vanuit het Rijk komen bij de gemeente te liggen, 
het voorzieningenniveau staat onder druk en 
grondstoffen worden schaarser. Ik wil niet langs 
de zijlijn staan toekijken om te zien hoe dit uitpakt 
voor Heeten. Ik wil mij als gemeenteraadslid 
actief inzetten om de negatieve gevolgen van deze 
ontwikkelingen te voorkomen en kansen te pakken 
daar waar deze zich voordoen. 

Stem daarom: lijst 2, nummer 5! 

Wat willen wij bereiken 
voor Heeten:
●  Dat ouderen zolang mogelijk in hun eigen 

omgeving kunnen blijven wonen. 
●  Meer mogelijkheden voor Domotica.
●  Dat Initiatieven vanuit de Heetense bevolking 

blijven slagen. Wij zullen in gesprek blijven met 
de verenigingen en organisaties in Heeten.

●  Een kunstgrasveld voor SV Heeten.
●  Duurzaamheid bij de uitwerking van 

gemeentelijke plannen en de ontwikkeling van 
de openbare ruimte.

●  Recreatie om en nabij het kanaal zonder de 
status van het kanaal aan te tasten

●  Ruimte voor verdere uitbreiding van het 
wandel- en fietsnetwerk

●  Maatwerk om de lege plekken in Heeten op te 
vullen.

●  Behoud van de ijsbaan voor Heeten.
●  Voortbestaan van onderwijs in Heeten.

Kijk op www.gbraalte.nl voor 
het hele verkiezingsprogramma!LI
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Rinus Hoogeslag

Andere kandidaten waar 
Heeten op kan rekenen!

Mark Kampman

“Ik was bestuurslid bij Plaatselijk 
Belang Nieuw Heeten. Nu wil ik voor 
alle inwoners van de gemeente Raalte 
opkomen.”

Lijst 2, nummer 10
markkampman@gbraalte.net  
06 15 348 648

Jasper 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 


