
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 Helmut Hermans en ik woon met mijn 
partner sinds 1990 in Zeewolde. In mijn vrije 
tijd ben ik actief als medeorganisator en/of 
vrijwilliger van verschillende evenementen 
en verenigingen in Zeewolde. 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. 

‘Zeewolde sportiefste dorp van Nederland’
‘Vooral op zaterdag kun je zien dat veel 
inwoners enthousiast sporten. Bijna iedereen 
is wel betrokken bij deze belangrijke 
vrijetijdsbesteding. Zeewoldenaren willen 
kunnen kiezen uit een breed sportaanbod 
op alle niveaus. Goede sportaccommodaties 

en faciliteiten zijn daarvoor nodig. Met de 
nieuwe atletiek- en ijsbaan komt er weer 
een mooie sportvoorziening bij. Ik blijf mij 
inzetten om “Zeewolde, het sportiefste dorp 
van Nederland” te maken.’

‘Duurzame bedrijvigheid die past bij 
Zeewolde’
‘Het beleid van de gemeente moet er 
op gericht zijn dat we schone bedrijven 
aantrekken die werkgelegenheid bieden, 
passend bij de beroepsbevolking van 
Zeewolde. 
Met Leefbaar Zeewolde kies ik voor  
kwaliteit en niet voor kwantiteit’

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

www.leefbaarzeewolde.nl te gaan.

‘Mijn naam is  
Helmut Hermans, 
nummer 5 op lijst 1’


