
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 Ben Sonneveld en samen met mijn gezin 
kwam ik in 1992 terecht in Zeewolde waar 
wij met veel plezier wonen en genieten 
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. 

‘Zeewolde is en blijft een  
zelfstandige gemeente’
‘Zeewolde is een financieel gezond dorp 
met een stabiel en goed functionerend 
gemeentebestuur. Leefbaar Zeewolde 
is daarom tegen een fusie met 
andere gemeentes. Er zijn goede 

samenwerkingsverbanden met omliggende 
gemeentes en dat willen we graag zo 
houden, maar wel met voldoende controle 
op de gemeenschappelijke regelingen. 
Ik zal mij  daarom blijven inzetten om de 
zelfstandigheid van ons dorp te bewaren.’

‘Bouwen in het bos; dat doe je toch niet!’
‘Keer op keer blijkt dat een overgrote 
meerderheid van onze inwoners geen 
woningbouw in onze bossen wil. Dit is sinds 
de oprichting van Leefbaar Zeewolde ook  
een van onze  belangrijkste speerpunten.  
Ik wil dat het bosgebied behouden blijft  
voor ontspanning en recreatie’.

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  
Ben Sonneveld, 
nummer 2 op lijst 1’


