
Goed in 
alle kernen!

LI
JS

T2

Contact
Johan Seekles
Van Langenstraat 11 
8141 VS Heino 
06 10 784 502
johanseekles@gbraalte.net

www.gbraalte.net

19 maart

Heino heeft als tweede kern van de gemeente een 
uitgebreid verzorgingsgebied. De bedrijvigheid, 
het winkelgebied, de scholen, sport en het 
maatschappelijke en culturele leven zijn allemaal 
belangrijke thema’s. Binnen de gemeente heeft 
Heino een herkenbare eigen identiteit.   

Gemeentebelangen heeft vanaf 2010 bestuursverant-
woordelijkheid gedragen. Sindsdien is er veel ge-
beurd, ook in Heino, Lierderholthuis en Laag-Zuthem.

●  Er staan twee nieuwe brede scholen.
●  Geen parkeerproblemen meer bij het 

sportcomplex De Kampen.
●  In de nieuwe wijk Kiezebos III zijn aannemers 

volop aan het bouwen.
●  De complete openbare verlichting bestaat uit 

energiezuinige led-verlichting.
●  De Haere huisvest nu senioren.
●  De Tippe blijft. De technische installatie is 

vervangen.
●  De sporthal heeft een metamorfose ondergaan en 

het nieuwe Dorpshuis is open. 
●  In Lierderholthuis komt de multifunctionele 

accommodate (MFA). 
●  Laag Zuthem kan eindelijk weer nieuwbouw 

plegen. De bestemmingsplanprocedure loopt. 

Kortom: we hebben de afgelopen jaren veel 
gerealiseerd in Heino, Lierderholthuis en Laag 
Zuthem. Maar we zijn nog lang niet klaar.   
●  Samen met de Salland Wonen en vertegenwoor-

digers van het burgerinitiatief Hart voor Heino 
maken we een mooi plan voor het centrum.

●  Met de ondernemers willen we het 
industrieterrein Blankenfoort verder ontwikkelen.

●  De verkeersveiligheid in het dorp kan beter. 

Genoeg te doen dus. Daarom ben ik dan ook zeer 
verheugd dat Johan Seekles zich verkiesbaar heeft 
gesteld voor Gemeentebelangen. Hij is al bijna 25 
jaar bestuurlijk actief in allerlei verenigingen en 
stichtingen. Van 2009 tot 2013 was hij voorzitter 
van Plaatselijk Belang Heino. Op Johan Seekles kunt 
u altijd een beroep doen en hij zal uw belangen zo 
goed mogelijk behartigen. Ik reken er op dat u zijn 
kandidatuur voor de gemeenteraad met uw stem 
ondersteunt.

Wout Wagenmans, 
lijsttrekker 
Gemeentebelangen

Johan Seekles, de 
kandidaat voor Heino

Goed in Heino, 
Lierderholthuis en 

Laag-Zuthem



Wat deden wij:
●  Woningen voor starters en senioren in de 

wijk Kiezebosch III, alsmede ook op de 
inbreidingslocaties de Haere en de Zwaan.

●  Toeristisch Overstap Punt in Heino gerealiseerd.
●  Rioolstelsel Brinkweg en Dorpstraat verbeterd.
●  Kunstgrasvelden voor de VV Heino.
●  Verlichting geplaatst langs de parallelweg 

tussen Heino en Raalte.
●  Nieuw recreatief fietspad bij Laag Zuthem langs 

het Overijssels kanaal naar Lemelerveld.
●  Nieuw speelmateriaal voor het samenlevings-

veld ’t Zunneweitje in Laag Zuthem.
●  Verbeteren van de Linthorstbrug in Laag-

Zuthem.
●  Multifunctionele accommodaties in Heino en 

Lierderholthuis.
●  Het Bestemmingsplan Buitengebied werd 

vastgesteld.

Johan Seekles,
kandidaat voor Heino

“Beste Heinoers”. In deze woorden ligt mijn 
grootste motivatie voor mijn politieke inzet. Ik  
streef altijd naar het beste voor Heino!

Sinds 1992 ben ik bij verschillende verenigingen 
en stichtingen bestuurlijk actief geweest. In de 
jaren 2009-2013 heb ik als voorzitter van PB Heino 
gezien welke behoeftes er onder de bevolking van 
Heino leven. Ik wil zo goed mogelijk de belangen 
van de inwoners van Heino, Laag Zuthem en 
Lierderholthuis behartigen. De ontwikkelingen 
vanuit onze mooie dorpen zal ik ondersteunen. 
Om nu op politiek niveau samen met u naar 
oplossingen te zoeken, motiveert mij enorm! 

Mag ik op uw steun rekenen? 
Stem lijst 2, nummer 4! 

Wat willen wij bereiken:
●  Ontwikkelen van het voormalige gemeentehuis 

en overige inbreidingslocaties in Heino.
●  Realisatie van woonservicegebieden; ouderen 

zorgaanbod uitbouwen.
●  Het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van 

Blankenfoort I en ’t Zeegsveld.
●  Realisatie nieuwbouw van de St. Nicolaasschool.
●  Behoud van basisscholen in de kernen.
●  Het tegengaan van sluipverkeer en verbeteren 

van de verkeersveiligheid in Heino, 
Lierderholthuis en Laag Zuthem.

●  Bevorderen sociale samenhang en leefbaarheid.
●  Burgerparticipatie verder vormgeven.
●  Samen op weg naar een duurzamere 

gemeenschap.
●  Waarborgen voor deelname kwetsbare 

medemensen en armoedebestrijding.

Kijk op www.gbraalte.nl voor 
het hele verkiezingsprogramma!LI
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Johan Seekles

Andere kandidaten waar 
Heino 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

Frank Niens

“Heino is een prachtige plek om te 
wonen en te leven. Ik wil mij inzetten 
voor behoud van het goede en ruimte 
geven aan nieuwe initiatieven.”

Lijst 2, nummer 3
frank niens@gbraalte.net 
0572 358 361 | 06 14 796 679


