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Gemeentebelangen heeft sinds 2010 weer 
bestuursverantwoordelijkheid gedragen. We 
hebben er al weer bijna vier jaar op zitten. In die tijd 
is er veel gebeurd, ook in Nieuw Heeten.

Helaas bleek Slachterij Hutten niet te behouden voor 
Nieuw Heeten. Wij zijn verheugd dat we het bedrijf 
op relatief korte afstand en binnen de gemeente 
Raalte een nieuwe plek hebben kunnen bieden.

Andere plannen lukten wel!
●  De gecombineerde MFA / sporthal met 

kunstgrasveld komt er aan. 
●  Woningbouw is voor jaren geregeld.
●  Kleinschalige industrie heeft genoeg 

mogelijkheden om zich in Nieuw Heeten te 
ontwikkelen.

●  Verbetering van de verkeersveiligheid op de N332 
door realisatie van een rotonde.

Dit was niet gelukt zonder:  
●  Plaatselijk Belang
●  De Ondernemersvereniging
●  De stichting Timmermanshuis
●  De Vitaliteits groep (later stichtingsbestuur sport 

en cultuur) 
●  SV Nieuw Heeten 
●  En vele betrokken inwoners

Mark Kampman heeft bij al deze processen een 
rol gespeeld. Hij had een grote inbreng in de 
besluitvorming. 

Ik ben dan ook zeer verheugd dat Mark zich voor 
Gemeentebelangen verkiesbaar heeft gesteld. Hij wil 
zijn kennis en kunde ten volle inzetten in het belang 
van Nieuw Heeten. U kunt op hem rekenen. Net zo 
goed als ik er op reken dat u zijn kandidatuur voor de 
gemeenteraad met uw stem ondersteunt.

Wout Wagenmans, 
lijsttrekker 
Gemeentebelangen

Mark Kampman, de 
kandidaat voor Nieuw Heeten

Goed in Nieuw Heeten!



Wat deden wij voor 
Nieuw Heeten:
●  Besluit, planvorming en start bouw 

Multifunctionele Accommodatie De Belte.
●  Besluit en planvorming locatie Hutten.
●  Prioriteit gegeven aan behandeling dorpsvisie 

Nieuw Heeten.
●  Verbetering van de verkeersveiligheid op de 

N332 door realisatie van een rotonde.
●  Voorbereiding van plannen om verplaatsing 

tankstation Hartholt naar de N332 mogelijk te 
maken. Hierdoor wordt de verkeersveiligheid in 
het dorp vergroot.

●  SV Nieuw Heeten krijgt komend jaar een 
kunstgras voetbalveld.

●  Realisatie van wandelpaden en groen 
aankleding.

●  Behoud van de bestaande voorzieningen.
●  Versterken van de contacten met Plaatselijk 

Belang Nieuw Heeten. 

Mark Kampman, kandidaat 
voor Nieuw Heeten

In het dagelijks leven ben ik werkzaam als docent 
op een school voor licht verstandelijk beperkte 
jongeren met ernstige gedragsproblemen. Na een 
aantal jaren als bestuurslid van Plaatselijk Belang 
wil ik nu in de gemeenteraad opkomen voor de 
belangen van Nieuw Heeten. 

De buurtdorpen moeten leefbaar blijven. Dat kan 
met voldoende betaalbare woningen, bedrijvigheid 
en voorzieningen. Gemeenten worden in 2015 
verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen 
en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Ik wil dit 
praktisch aanpakken door samen de schouders 
er onder te zetten. Ik heb breed georiënteerde 
werkervaring in de agrarische-, bouw- en 
onderwijssector. Dat helpt. 

Kan ik op uw stem rekenen? Lijst 2, nummer 10! 
Vragen of opmerkingen? Bel me!

Wat willen wij bereiken 
voor Nieuw Heeten:
●  Flexibel en vraaggestuurd bouwen.
●  Voldoende betaalbare woningen.
●  Goede aankleding van de Okkenbroeksestraat 

en Ambachtsstraat.
●  Behoud van de bestaande voorzieningen.
●  Voldoende ruimte voor kleine en middelgrote 

bedrijven.
●  Goede seniorenvoorzieningen.
●  Veilige herinrichting Zwarteweg naar MFA  

De Belte.
●  Succesvolle burgerinitiatieven. 
●  Behoud van de basisschool.
●  Behoud van de bibliotheekfunctie.
●  Breedband internet in het buitengebied.
●  Duurzaam en sterk buitengebied met ruimte 

voor energieproductie.
●  Oplossingen voor vervallen panden.

Kijk op www.gbraalte.nl voor 
het hele verkiezingsprogramma!LI
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Andere kandidaten waar 
Nieuw Heeten op kan rekenen!

Rinus Hoogeslag

“De komende jaren komt er heel wat 
op ons af. Ik wil daar op tijd mee aan de 
slag.” 

Lijst 2, nummer 5 
rinushoogeslag@gbraalte.net 
06 17 158 359

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


