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Cultuur, sport, bedrijvigheid, woon-, leer- en 
leefruimte. Raalte heeft het allemaal! De kern 
Raalte heeft een sterke regionale positie en kent 
daardoor een groot verzorgingsgebied.

Als lokale, onafhankelijke politieke groepering 
is Gemeentebelangen sterk verankerd in de 
Raalter samenleving. We bestaan ruim 40 jaar. 
Vanaf 2010 heeft Gemeentebelangen weer 
bestuursverantwoordelijkheid gedragen. We hebben 
er al weer bijna vier jaar op zitten. In die tijd is er veel 
gebeurd. 

Gemeentebelangen heeft zich sterk gemaakt 
voor werkgelegenheid, detailhandel, onderwijs, 
volkshuisvesting, sport en cultuur. We hebben meer 
gedaan dan nadenken, plannen maken en overleg 
voeren. We hebben vooral veel gerealiseerd. We 
hebben veel bereikt. Dat blijkt wel uit het lijstje in 
deze folder.

Met uw steun willen we deze koers doorzetten en 
die zaken blijven realiseren die goed voor Raalte 
zijn. Raalte heeft veel te bieden op vele terreinen. 
Wij willen dit graag behouden en waar mogelijk 
uitbouwen.

Ik ben dan ook blij met onze Raalter kandidaten. 
Frank Niens, Ronald Holtmaat en Wim de Hair 
hebben zich opnieuw herkiesbaar gesteld. Samen 
met nieuwkomer Herman van den Berg kennen zij 
als geen ander de problemen die in Raalte spelen. 
Zij brengen deze op een vakkundige en betrokken 
manier over het voetlicht.

U kunt altijd een beroep op hen doen. Bij deze 
doe ik een beroep op u. Ik reken er op dat u hun 
kandidatuur voor de gemeenteraad met uw stem 
ondersteunt. 

Wout Wagenmans, 
lijsttrekker 
Gemeentebelangen

Goed in Raalte!

Frank Niens, Ronald Holtmaat, Herman van den Berg 
en Wim de Hair, de kandidaten voor Raalte



Wat willen wij bereiken 
voor Raalte:
●  Infrastructuur tussen de wijken in Raalte dorp 

verbeteren qua veiligheid en bereikbaarheid.
●  Een goede invulling van het MBI terrein.
●  Betere doorstroming en minder overlast van de 

N35.
●  Realisatie nieuwe invulling oude locatie 

Horizon/Bibliotheek.
●  Start van de nieuwbouw Tijenraan (zwembad 

en sporthallen).

●  Veilige extra ontsluiting tussen Raalte-Noord en 
het centrum voor in ieder geval het langzaam 
verkeer (fietsers/voetgangers).

●  Vervanging van tegel fietspaden door asfalt 
(Almelosestraat, Ganzeboomlaan).

●  Goede organisatie en facilitering Landschaps-
beheer.

●  Behoud van monumentale, karakteristieke 
bomen.

●  Start herinrichting Oostflank centrum.
●  Mogelijkheden betaalbare starterswoningen 

bieden.
●  Gedifferentieerd bouwen van woningen in 

huur/koopsector.
●  Wijkservicepunten realiseren voor zorg en 

dagbesteding.
●  Rustplaatsen binnen het centrum realiseren,  

vooral in de straten Marktstraat, Grotestraat en 
Herenstraat.

●  Het Overijssels kanaal en het Sallandse 
Landschap een nog belangrijkere positie geven 
(beleving).

Dit zijn de vier kandidaten 
voor Raalte!

Frank Niens

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

Wim de Hair

Lijst 2, nummer 6 
wimdehair@gbraalte.net    
0572 354 822 | 06 53 267 543

Ronald Holtmaat

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

Herman van den Berg

Lijst 2, nummer 12 
hermanvandenberg@gbraalte.net 
06 30 388 712

Wat deden wij voor 
Raalte:
●  Plan Franciscushof deelgebied De terpen is 

van start gegaan en inmiddels zijn de eerste 
woningen gerealiseerd. 

●  Plan Salland II In Raalte-Noord is gestart en ook 
hier staan de eerste woningen.

●  Woning service centrum gerealiseerd op de 
locatie Schuilenburg in Raalte-Noord. De 
lang gewenste polikliniek van het Deventer 
Ziekenhuis is hier ingepast.

●  Vernieuwing van woningen en omgeving en 
een nieuw Medisch Centrum binnen de wijk 
Blekkerhoek.

●  Start van de nieuwbouw Brede school Raalte 
dorp aan de Hartkampweg/Oude Molenweg.

●  Start van de nieuwbouw Carmel College 
Salland, afdeling HAVO/VWO.

●  Start met verduurzaming buitenverlichting kern 
Raalte.

●  Nieuwbouw van het Hoftheater in Raalte. 
Grote winst in uitstraling, continuïteit en 
duurzaamheid.  

●  Hospice in Raalte krijgt een goede plek.
●  Start met de plannen voor nieuwe invulling 

oude locatie Horizon/Bibliotheek.
●  Verbetering omgeving winkelcentrum Raalte-

Noord.
●  Realisatie ontwikkelingsruimte bedrijven Raalte 

(o.a. bestemmingsplan De Zegge VII).
●  Verbetering oudere bedrijfsterreinen en 

ontsluitingsweg (Zegges / Overkampsweg).
●  Herinrichting Burgemeester Kerssemakersstraat 

en verbetering riolering.
●  Verbetering entree westzijde van Raalte 

(nieuwe rotonde/aankleding Ceintuurbaan).
●  Nieuwe duurzame feestverlichting in het dorp 

in samenwerking met de Raalter ondernemers.
●  Aanleg van een fijnmazig glasvezelnetwerk in 

het gehele dorp en bedrijventerreinen Raalte.

Kijk op www.gbraalte.nl voor 
het hele verkiezingsprogramma!


