
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 Els van Es en ik woon met mijn 
gezin sinds 1991 in Zeewolde. De weidse 
Flevolandse polder stal mijn hart. Met veel 
plezier heb ik tot 2017 bij woningcorporatie 
Woonpalet gewerkt. 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. 

‘Volwassenenonderwijs terug in Zeewolde’
‘Goed onderwijs is het fundament van 
onze samenleving. In onze kinderrijke 
gemeente zijn veel ouders nauw bij het 
onderwijs betrokken. Het aanbod van 
onderwijs moet van goede kwaliteit én 
divers zijn. Daarnaast wil ik stimuleren dat 

er voldoende stageplaatsen bij ons eigen 
bedrijfsleven in bijvoorbeeld ICT, Logistiek 
en Zorg komen. Ook is een wens dat het 
volwassenenonderwijs terug komt in het 
dorp, zodat het voor iedereen toegankelijk is.’

‘Gevarieerde woningbouw voor alle 
doelgroepen’
‘Er zijn genoeg mogelijkheden om 
dit te realiseren binnen de huidige 
bestemmingsplannen. Ik pleit voor een 
gelijke woningbouwverdeling (laag, middel, 
duur) zodat iedereen hier kan wonen, wat 
ook goed is voor de sociale samenhang in  
ons dorp’.

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.

1
lijst

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

www.leefbaarzeewolde.nl te gaan.

‘Mijn naam is 
Els van Es,  
nummer 4 op lijst 1’


