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Mariënheem is een bloeiende kern die in 2013 haar 
75-jarig bestaan op een geweldige manier heeft 
gevierd. Er waren allerlei festiviteiten en er is een 
fantastisch boek over Mariënheem verschenen. 

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 Mariënheem. 
●  De oversteek van de N35 is verbeterd en veiliger 

gemaakt. De fietstunnel heeft een metamorfose 
ondergaan. 

●  De Veenhorst heeft toekomstperspectief door 
ouderenhuisvesting en een bakkerij met winkel.

●  Er zijn weer kavels uitgegeven op De Wörmink. 
●  De Hellendoornseweg is geheel vernieuwd en veel 

veiliger door plateaus en goede verlichting.
●  Je kunt heerlijk wandelen over de nieuwe paden. 
●  Het geld voor een kunstgrasveld hebben wij 

gereserveerd. Dat duurt nog even, maar in 2018 
ligt het er! 

Toch is er nog genoeg te doen in Mariënheem:
●  De N35 rond het dorp leiden.
●  Na de realisatie van de nieuwe kantine gaan we 

samen met Het Aspel de sportmogelijkheden 
verder uitbreiden.

●  De parallelweg Mariënheem-Raalte verder vorm 
geven.

●  Voldoende bouwmogelijkheden voor starters.
●  Ouderenhuisvesting realiseren in woonservice-

zones met mogelijkheid voor digitale zorg.
●  De plannen om het bedrijventerrein Het Fiester uit 

te breiden alle kans geven. 

In Mariënheem zijn wij niet klaar. Ik ben dan ook 
zeer verheugd dat Lidy Holtmaat zich opnieuw voor 
Gemeentebelangen kandidaat heeft gesteld. Samen 
met Oud-Mariënheemer Ronald Holtmaat zet zij zich 
in voor Mariënheem en omgeving. De inbreng van 
Lidy en Ronald is zeer belangrijk bij de besluitvorming 
van verschillende dossiers. Ze brengen deze met veel 
passie overhet voetlicht. U kunt op hen rekenen. Ik 
op mijn beurt, reken er op dat u hun kandidatuur 
voor de gemeenteraad met uw stem ondersteunt. 

Wout Wagenmans, 
lijsttrekker 
Gemeentebelangen

Lidy Holtmaat, de 
kandidaat voor Mariënheem

Goed in Mariënheem!



Wat deden wij voor 
Mariënheem:
●  Mogelijkheden gecreëerd voor een rentevrije 

lening voor sportclubs. De nieuwbouw van 
de kantine van SV Mariënheem heeft hiervan 
kunnen profiteren.

●  Ingezet voor de omleiding van de N35, inclusief 
de veiligheid in Mariënheem.

●  Behoud van dagopvang voor senioren in ons 
eigen dorp gerealiseerd.

●  Behoud en uitbreiding/vernieuwing 
gerealiseerd van de MFA’s (Multi Functionele 
Accommodaties) in o.a. De Schalm, ’t As-spel 
en Het Omnihuus.

●  Inzgezet voor de komst van de Parabool naar 
Mariënheem.

●  Ingezet voor behoud van kleinschalige, locale 
bedrijvigheid.

●  Bemiddeld bij kleinere projecten, zoals de 
fietsenstalling bij ’t As-spel.

Lidy Holtmaat, kandidaat 
voor Mariënheem

Ik ben 62 jaar. Samen met mijn man en zoon heb 
ik een agrarisch bedrijf in Mariënheem. Daarnaast 
werk ik bij een servicebedrijf voor CV-ketels, 
warmwatertoestellen en duurzame energie. 

Ik geniet van mensen. In de Raalter politiek zet ik 
mij in omdat ik:  
● mij betrokken voel bij alles wat de inwoners 
van onze prachtige gemeente betreft; 
● de belangen wil behartigen van inwoners en 
verenigingen;
● de politiek dichter bij de burgers wil brengen 
door uitleg van raadsbesluiten en krantenartikelen;
● vrouwen wil motiveren voor de politiek. 
Zij vormen helaas nog steeds een aanzienlijke 
minderheid in de Raalter raad. 

Stem daarom: lijst 2, nummer 8! 

Wat willen wij bereiken 
voor Mariënheem:
●  Eerder uitvoeren van de omleiding bij 

Mariënheem op de N35 Raalte - Nijverdal.
●  Goede ontsluiting van woningen en agrarische 

percelen aan de nieuwe omleiding N35. 
●  Veilige parallelwegen voor het fiets- en 

landbouwverkeer
●  Een fietspad als de omleiding Mariënheem niet 

tijdig gerealiseerd kan worden. 
●  Duurzaam buitengebied met ruimte voor 

energieproductie.
●  Woningbouw naar behoefte voor jongeren en 

senioren.
●  Verdere invulling van woonservicegebieden. 
●  Aanleg van glasvezel in het buitengebied.
●  Uitbreiding fiets- en wandelpaden netwerk dat 

ons dorp verbindt met de omliggende dorpen. 
●  Een kunstgrasveld bij de sportvelden.

Kijk op www.gbraalte.nl voor 
het hele verkiezingsprogramma!LI
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Lidy Holtmaat

Andere kandidaten waar 
Mariënheem 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

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

Ronald Holtmaat

“Iedereen moet kunnen leven in 
een prettige en veilige omgeving.”  

Lijst 2, nummer 11
ronaldholtmaat@gbraalte.net  
0572 365 082 | 06 10 051 802


