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

Wat hebben wij u beloofd en wat is 
er zoal bereikt:

•  Financiën zijn op orde zonder extra 
belastingverhogingen.

•  De eerste Praktische leerwegen voor het VMBO 
zijn gerealiseerd.

•  Inwoners worden direct betrokken bij het 
maken van beleid.

•  Noodlokalen voor het basisonderwijs zijn 
verleden tijd.

•  Er zijn meer Starterswoningen gebouwd.
•  Mogelijkheden voor Startersleningen zijn 

verruimd.
• Grof afval kunt u gratis inleveren.
•  Het strandgebied is helemaal vernieuwd.
• De Sportraad is geïnstalleerd.
•  Samen met senioren is een nieuwe 

Ouderennota gemaakt.
•  Samen met jongeren is nieuw Jongerenbeleid 

vastgesteld.  
•  Er is gestart met het vernieuwen van de 

Aanloophaven.

en nog veel meer…

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!

Beloofd is beloofd
Vier jaar geleden hebben wij u een aantal dingen 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 hebben we er een aantal voor u 
opgeschreven, want wij doen wél wat we beloven.

Vertrouwen
U hoort vertrouwen te kunnen hebben in de politieke partij waarop u stemt. Aan 
loze beloftes heeft niemand wat. Wij geven geen gratis zonnepanelen weg, want 
niets is gratis. Wij beloven geen belastingverlaging, maar houden de lasten zo goed 
als gelijk, net als de afgelopen jaren. Ik ben trots op onze kandidaten. Ze hebben veel 
ervaring, bieden continuïteit en zorgen voor stabiliteit. Dit is erg belangrijk voor de 
komende tijd. Daar kunt u op vertrouwen.

Eerlijkheid
De afgelopen weken hebben met name de liberale partijen het nodig gevonden de 
waarheid geweld aan te doen over diverse onderwerpen. Wij hebben hier bewust 
niet op gereageerd omdat ze proberen af te leiden van waar het wérkelijk om 
gaat. Wij stellen het belang van het dorp en de inwoners wél voorop. Na morgen 
moet er weer worden samengewerkt en dan past het niet om andere mensen te 
beschadigen.

Zeewolde natuurlijk leefbaar

U heeft de sleutel in handen. 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.

Speerpunten 2014-2018
Hieronder treft u de Top-15 aan van speerpunten die wij 
voor u willen bereiken. We willen natuurlijk nog veel meer. 
Lees hiervoor ons verkiezingsprogramma op 
www.leefbaarzeewolde.nl

•  Behoud van het dorpse 
karakter

•  Geen woningbouw in onze 
bossen

• Veilig verkeer en vervoer
•  Geen extra 

belastingverhogingen
•  Woonzorgzone in het 

centrum
•  Actief inspelen op 

decentralisatie Jeugdwet
• Versterking sociale cohesie

• Atletiekbaan in Zeewolde
• Realisatie Ontmoetingsbos
• Evenwichtige begroting
•  Bedrijvigheid die past bij 

Zeewolde
• Gevarieerde woningbouw
•  Ambulance terug in 

het dorp
• Jongerenraad
•  Geen vliegroutes boven 

Zeewolde


