
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 Evert Ekker en sinds november 2002 woon 
ik met mijn gezin in dit heerlijke dorp. De 
keuze om in Zeewolde te gaan wonen is nog 
steeds een bewuste keuze. 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. 

‘Sociale cohesie, betrokken en verbonden’
‘Sociale cohesie is de samenhang tussen 
mensen. Hoe geven mensen in hun gedrag 
uitdrukking aan betrokkenheid bij hun gezin, 
familie, straat, buurt en dorp? Het valt mij op 
dat Zeewoldenaren zich verbonden voelen 
met hun directe omgeving. Huidskleur, 

afkomst of maatschappelijke positie is niet 
van belang. Solidariteit met de minder 
sterken onder ons wel. Voor een leefbare 
samenleving is sociale cohesie onmisbaar  
en daar blijf ik mij voor inzetten.’ 

 ‘Geen vliegroutes boven Zeewolde’
‘Al jaren pleit ik ervoor dat ten behoeve 
van vliegveld Lelystad eerst het luchtruim 
boven Nederland anders ingedeeld moet 
worden. Een rondje laagvliegen boven ons 
grondgebied is dan niet meer nodig en 
daardoor wordt de overlast beperkt’.

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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lijst

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

www.leefbaarzeewolde.nl te gaan.

‘Mijn naam is  
Evert Ekker,  
nummer 3 op lijst 1’


