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. Mijn naam is
Theun Schaaf. Samen met mijn vrouw woon
ik al meer dan 25 jaar met heel veel plezier
in Zeewolde-zuid en genieten we van de
rust en natuur om ons heen. 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.
‘Veiligheid op straat en in het verkeer!’
‘Besturen is ook zorgen voor een veilige
omgeving in je straat, je buurt en in het
verkeer. De verkeersregels moeten wat mij
betreft strenger worden gehandhaafd. De
politie moet zichtbaar aanwezig zijn, wat
bijdraagt aan veilige buurten en straten.

Ook vind ik dat overlast door hangjongeren
moet worden aangepakt door een integrale
benadering waarbij buurtcoaches, de
jongeren zelf, politie en ouders naar
oplossingen zoeken.’
‘Senioren maken actief deel uit van onze
samenleving’
‘‘Zorg, ondersteuning, wonen in het centrum
en contact hebben met dorpsgenoten zijn
wat mij betreft belangrijke elementen voor
het welzijn van ouderen. Benut de kennis van
onze senioren want zij zijn belangrijk voor
onze samenleving.
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
Theun Schaaf,
nummer 6 op lijst 1’

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

www.leefbaarzeewolde.nl

