Collegeprogramma ligt op schema
De uitvoering van het Collegeprogramma getiteld ‘Gewoon doen’
ligt keurig op schema, aldus de Leefbaar Zeewolde wethouders
Winnie Prins en Rein Zijlstra. Het is prettig werken met de collegawethouders van PvdA/GL en CU en ook binnen de hele coalitie is
er sprake van een stabiele en constructieve samenwerking.

Rust, ruimte en groen...
Lid worden van Leefbaar Zeewolde
Het is interessant en leuk om mee te denken over de toekomst van
ons dorp. Waar staan we nu, en waar willen we over pakweg 10 jaar
staan? Daar is de politiek voortdurend mee bezig.

Samen met u Zeewolde leefbaar houden
Leefbaar Zeewolde luistert naar ú!

Lid worden van Leefbaar Zeewolde betekent dat u direct invloed
hebt op het beleid in ons dorp. Denk mee, praat mee, doe mee.
Politiek is leuker dan u denkt.
Meld u aan via onze website www.leefbaarzeewolde.nl of mail naar
bestuur@leefbaarzeewolde.nl. Lid worden kost slechts € 7,50.

www.leefbaarzeewolde.nl

Leefbaar Zeewolde is al sinds 1998 de grootste politieke partij in ons
dorp. Op dit moment hebben wij 7 raadsleden in de gemeenteraad en
2 wethouders in het college. Een lokale partij zonder Haagse bemoeienis
die werkt voor lokale belangen. Uw belangen! In al die jaren is er al
veel bereikt en daar willen we graag mee doorgaan.
Onze raadsleden daarover:

Wonen

Ben Sonneveld

Op initiatief van Leefbaar Zeewolde zijn er met veel
succes Starterswoningen gerealiseerd. Verdere woningbouw mag wat ons betreft in een rustig tempo in de
Polderwijk wat de laatste nieuwbouwwijk is. Wonen met
zorgvoorzieningen zien wij het liefst vlak bij het centrum.

Onderwijs

Peter Koelewijn

Het huidige middelbaar onderwijs voorziet in een
grote behoefte. De Levant heeft onlangs het predicaat
“excellente school” gekregen. Sinds dit schooljaar worden
de eerste Praktische leerwegen voor het VMBO in de
Oriënt aan het Kluunpad gegeven.

Senioren
Samen met senioren is de Ouderennota vorm gegeven.
Zij bepalen mede hoe het beleid eruit moet gaan zien
en samen met de gemeente wordt er bepaald hoe de
uitvoering gaat plaatsvinden.
Betty van den
Braber

Recreatie
In 2012 is de herinrichting van de stranden gereed
gekomen en zijn er nieuwe fietspaden in de bossen
aangelegd. De Aanloophaven zal een grote opknapbeurt
krijgen zodat die aantrekkelijker wordt voor de inwoners
van Zeewolde en toeristen.

Helmut Hermans

Nieuwe Structuurvisie
De nieuwe Structuurvisie geeft voor de komende
tien jaar de richting aan van ruimtelijke ontwikkelingen
in ons dorp. Het dorpse karakter blijft bewaard net als de
kernwaarden rust, ruimte, groen in de wijken en respect
voor de natuur.

Rob Tulleken

Jeugd
Samen met schooljongeren, ouders en
jongerenorganisaties is de Visie Jeugd gemaakt die
richting geeft aan het huidige beleid, maar vooral ook
aan nieuwe ontwikkelingen.
Herly Wowor

Verkeer
Eindelijk is het nieuwe Gemeentelijk Verkeers- en
Vervoersplan vastgesteld. Daarin staan o.a. maatregelen
om de verkeersveiligheid voor de voetganger, (brom)fiets
en auto in Zeewolde te verbeteren.
Theun Schaaf

