Leefbaar Zeewolde is de grootste politieke partij; de énige lokale partij die opkomt voor uw belangen. Steeds meer mensen kiezen bij
de gemeenteraadsverkiezingen voor de lokale partij. Wij hebben opnieuw uw steun nodig om op de ingeslagen weg door te gaan voor
onze gezamenlijke doelstellingen. Een mooi en leefbaar dorp; een groene en ruime omgeving waar u veilig kunt
wonen, werken, recreëren en we vooral met respect met elkaar en onze omgeving omgaan.

Op 21 maart bent u aan zet. Wij kiezen voor u. Kiest u voor Leefbaar Zeewolde? Stem lijst 1.

Zeewolde natuurlijk leefbaar
Ik kies voor Leefbaar Zeewolde. Al sinds mijn
derde levensjaar woon ik in Zeewolde en ben
dus hier opgegroeid. Ik durf wel te zeggen
dat ik mij een echte Zeewoldenaar voel. Als
logistiek werkvoorbereider werk ik bij een
bedrijf in Zeewolde waar ik op de fiets naar
toe kan gaan.
De uitkomsten van de Leefbaarheidsmonitor
laten duidelijk zien dat mensen heel bewust
voor Zeewolde kiezen. Rust, ruimte, natuur
en vooral het dorpse karakter zijn de
belangrijkste redenen om hier te wonen. Ik
ga mij inzetten om deze waarden voor u te
behouden.
‘Niet over, maar mét jongeren praten’
‘Een gezonde ontwikkeling voor jongeren
vraagt om scholing, werk en huisvesting.
Ook sport en ontspanning zijn belangrijk. Ik
weet dat de gemeente gezinnen ondersteunt

die het moeilijk hebben met de opvoeding
van jongeren. Maar, chillen, samen zijn
met je vrienden, daar draait het ook om bij
jongeren! In Zeewolde zijn er mogelijkheden,
maar dat bepaalt deze groep zelf wel.
Daarom wil ik graag weer een jongerenraad.
Dus niet over, maar juist mét jongeren
praten!’
‘Beter openbaar vervoer’
‘Het openbaar vervoer van en naar Zeewolde
moet verbeterd worden. We blijven er bij
de provincie op aandringen dat ook
’s avonds en in het weekend Zeewolde met
busverbindingen bereikbaar moet zijn’.
U ziet dus, er moet nog veel gedaan worden
en daar wil ik mij persoonlijk voor inzetten.
Steunt u mij? Stem dan op woensdag
21 maart op Leefbaar Zeewolde.
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‘Mijn naam is
Jeroen van der Wals,
nummer 7 op lijst 1’

Scan de QR code om direct naar
www.leefbaarzeewolde.nl te gaan.

www.leefbaarzeewolde.nl

