Zeewolde natuurlijk leefbaar
Ik kies morgen voor Leefbaar Zeewolde. Mijn naam is Winnie Prins, wethouder
en lijsttrekker van deze échte lokale partij. Ik hoop van harte dat u morgen gaat
stemmen. Met uw stem beslist u mee over de toekomst van ons mooie dorp. Denk
alstublieft niet dat uw stem niet belangrijk is. Dat is hij wel. Elke stem telt! Ik begrijp
dat veel mensen teleurgesteld zijn in de landelijke partijen, maar dit zijn lokale
verkiezingen en Leefbaar Zeewolde is er voor u. Ga dus stemmen!

Landelijke partijen schenden ons vertrouwen

‘Mijn naam is
Winnie Prins,
nummer 1 op lijst 1’

U hoort vertrouwen te kunnen hebben in de politieke partij waarop u stemt. Wat
partijen vóór de verkiezingen beloven, horen ze ook ná de verkiezingen echt te gaan
doen. U heeft gemerkt wat de landelijke partijen met uw vertrouwen hebben gedaan.
Hun beloftes zijn weinig waard gebleken en we voelen nu allemaal de gevolgen van
dat beleid. Het vorige kabinet (VVD-PvdA) heeft de WMO en jeugdzorg overgeheveld
naar de gemeentes zonder voldoende geld, dus de zorg is uitgekleed. De AOW-leeftijd
is verhoogd en die gaat steeds verder omhoog. Het huidige kabinet (VVD-CDA-D66CU) beperkt de aftrek van de hypotheekrente nog verder. Jongeren kunnen bijna geen
woning meer kopen door het falende beleid. Het referendum is afgeschaft. Deze partijen
zijn dus niet geïnteresseerd in uw mening. Daarbij wordt er jaarlijks een cadeautje van
€ 1,4 miljard weggegeven aan buitenlandse aandeelhouders. Dat hadden we toch beter
voor de jeugd- en ouderenzorg kunnen gebruiken? Gelukkig kunt u nu stemmen op de
échte lokale partij Leefbaar Zeewolde die wel doet wat ze beloofd.

Beloofd is beloofd
Vier jaar geleden hebben wij u een aantal speerpunten beloofd. Jaarlijks hebben
wij u via de Typisch Leefbaar-brochure op de hoogte gehouden van wat we voor u
hebben bereikt en waar we nog mee bezig zijn. Hieronder heb ik er een aantal voor u
opgeschreven, want wij doen wél wat we beloven!

Speerpunten 2018-2022

Wat is er zoal bereikt de
afgelopen 4 jaar?

Hieronder treft u een aantal belangrijke speerpunten aan die wij voor
u willen bereiken. Wij willen natuurlijk nog veel meer. U kunt ons hele
Verkiezingsprogramma vinden op
www.leefbaarzeewolde.nl

• D
 e financiën zijn nog steeds op orde zonder
extra belastingverhogingen.
• Dankzij gezond financieel beleid is het mogelijk
om startersleningen voort te zetten.
• De atletiekvereniging en ijsclub kunnen uitzien
naar een mooie accommodatie waarvan de
aanleg is gestart.
• Een soepele decentralisatie van zorgtaken heeft
plaatsgevonden.
• De ontwikkeling van het Havenkwartier en de
sluis zijn aanbesteed en worden uitgevoerd.
• De uitbreiding van de Sfinx met 28
huurappartementen en 16 zorgappartementen
is klaar.
• De Aanloophaven is vernieuwd.
• Er komt een meetsysteem voor vliegtuiggeluid.
• Wij zijn de ‘Raad op Straat’ gestart om directer
met de inwoners te kunnen spreken.
• De werkgelegenheid is gegroeid dankzij een
actief wervingsbeleid.

• B
 ehoud van het dorpse karakter,
dus geen stadse groei.
• Bescherming kernwaarden: rust,
ruimte en groen.
• Geen woningbouw in onze
bossen.
• Goede sportvoorzieningen, dus
óók een betaalbaar zwembad.
• Een gezonde, evenwichtige
begroting.
• Zorg en ondersteuning voor
Zeewoldenaren die dat nodig
hebben.
• Inspraak van inwoners bij het
maken van beleid.

• S
 enioren maken actief deel uit
van onze samenleving.
• Praten mét en niet over
jongeren: jongerenraad.
• Verbeteren Openbaar Vervoer
door de Provincie.
• Aantrekkelijk en levendig
centrum.
• Gevarieerde woningbouw voor
alle doelgroepen.
• Veilige woonomgeving.
• Geen geluidsoverlast van
vliegroutes boven Zeewolde.
• Ambulance- en huisartsenpost
in het dorp.

en nog veel meer…

Morgen bent u aan zet. Wij kiezen voor u! Kiest u voor Leefbaar Zeewolde? Stem lijst 1.

Stem bij gemeenteraadsverkiezingen op
de enige échte lokale partij.
Leefbaar Zeewolde is er voor uw
lokale belangen.

1
lijst

www.leefbaarzeewolde.nl

