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0572 302 654 | 06 10 557 605
andrebennink@gbraalte.net 

www.gbraalte.net

19 maart

De parel van Salland ligt gewoon in onze gemeente!  
Gemeentebelangen heeft sinds 2010 weer 
bestuursverantwoordelijkheid gedragen. We 
hebben er al weer bijna vier op zitten. In die tijd is 
er veel gebeurd, ook in Luttenberg:

●  De MFA staat er. Een lang gekoesterde wens. 
Geen gedonder in de modder meer door het 
kunstgrasveld. 

●  Elckerlyk is klaar voor de toekomst. Het is een 
fantastische ontmoetingsplek voor jong en oud.

●  Nieuwbouw op plan Borgwijk.
●  De Wispelweg ligt er strak bij en binnenkort gaat 

de Lemeleweg op de schop.

We hebben vele plannen ondersteund met geld, 
passende regelgeving of faciliteiten. Denk aan:
●  Het zwembad.
●  De kerstverlichting met duurzame ledverlichting.
●  De plannen om van Maria Oord een modern 

woon- en zorgcomplex te maken.
●  De plannen om museum De Laarman te renoveren 

en uit te breiden.
●  De pilot digitale zorg samen met Mariënheem. Dat 

is trouwens nu al een succes. 

Toch is er nog veel te doen in het mooie Luttenberg. 
We willen bijvoorbeeld: 
●  Woonservice-zones inrichten, zodat ouderen 

zoveel mogelijk in hun eigen omgeving kunnen 
blijven wonen.

●  De voorzieningen op pijl houden.
●  Luttenberg als sportdorp blijven ondersteunen.

Ik ben dan ook zeer verheugd dat André Bennink zich 
opnieuw kandidaat heeft gesteld. Hij is zeer begaan 
met wat in Luttenberg speelt. Hij kan dat goed over 
het voetlicht brengen. Mede door zijn inbreng is er 
veel gerealiseerd in Luttenberg. Ik reken er op dat u 
zijn kandidatuur voor de gemeenteraad met uw stem 
ondersteunt.

Wout Wagenmans, 
lijsttrekker 
Gemeentebelangen

André Bennink, de 
kandidaat voor Luttenberg

Goed in Luttenberg!



Wat deden wij voor 
Luttenberg:
●  Herinrichting van de Wispelweg
●  Aanleg kunstgrasveld op sportpark de 

Achterberg.
●  Behoud van ons eigen zwembad ‘t Siel.
●  Realisatie van de verbouwing van Elckerlyc tot 

Multi Functionele Accommodatie.
●  Behoud van ons unieke Amfitheater Het 

Lommerrijk.
●  Realisatie woningbouwplan Borgwijk, fase 2. 
●  Beperkte stijging van lokale lasten. 
●  Realisatie duurzame feestverlichting 
●  Start van de uitvoering herinrichting van 

Lemelerweg.
●  Steun aan museum de Laarman voor 

uitbreiding van het museum.

André Bennink, kandidaat 
voor Luttenberg

De afgelopen 4 jaren heb ik Luttenberg mogen 
vertegenwoordigen in de gemeenteraad. Samen 
met jullie hebben we veel bereikt.  

Voor een dorp als Luttenberg is het erg belangrijk 
om gehoord te worden binnen de gemeente Raalte. 
Dit hebben we bereikt door goed te luisteren. 
In ons mooie dorp weten we alle meningen te 
respecteren. De komende vier jaar moeten de 
meningen uit Luttenberg weer doorklinken in de 
gemeenteraad. Daar heb ik jullie stem voor nodig 
tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart. 
We hebben al veel bereikt maar we zijn nog niet 
klaar. Ligt uw hart net als mijn hart in Luttenberg? 
Wilt u samen met mij verder bouwen aan ons 
mooie dorp?  

Stem dan 19 maart Gemeentebelangen, lijst 2 
nummer 9. Alvast vriendelijk bedankt. 

Wat willen wij bereiken 
voor Luttenberg:
●  Herinrichting van de wegen Elskampweg, 

Helmichstraat, van de Kettenstraat en van 
Maurickstraat.

●  Goede bereikbaarheid in de wijk Elskamp door 
een verbinding te maken tussen de Zandrug en 
de Reehorst.

●  Faciliteiten voor onze ondernemers in het 
centrum.

●  Behoud van de kerkgebouwen in Luttenberg.
●  Inbreiding toepassen waar mogelijk.
●  Mogelijkheden voor woningenbouw door 

starters.

Kijk op www.gbraalte.nl voor 
het hele verkiezingsprogramma!LI
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André Bennink

Andere kandidaten waar 
Luttenberg 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

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


