


Beste kiezer,

Mijn naam is Winnie Prins, wethouder en lijsttrekker van Leefbaar 
Zeewolde. Morgen, woensdag 19 maart, is het zover! Met uw stem 
beslist u mee over de toekomst van ons mooie dorp. Ik hoop van 
harte dat u gaat stemmen, want elke stem telt!

Vertrouwen
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. We weten allemaal wat  

landelijke partijen als de VVD en PvdA met het vertrouwen van de kiezer gedaan hebben na de 
verkiezingen van september 2012, zelfs met steun van de oppositie als D66. Hun beloftes zijn 
weinig waard gebleken en we voelen nu allemaal de gevolgen van dat beleid.

Beloofd is beloofd
Als échte lokale partij heeft Leefbaar Zeewolde u 4 jaar geleden een aantal punten beloofd 
en die hebben wij allemaal waar kunnen maken. Hiernaast hebben we er een aantal voor u 
opgeschreven.

Zeewolde moet een dorp blijven
Wij willen dat Zeewolde een écht dorp blijft. Uit de Leefbaarheidsmonitor blijkt dat een 
overgrote meerderheid van u het met ons eens is. Waarom willen andere partijen dan toch nog 
steeds fors doorgroeien? Wij willen een natuurlijke groei met behoud van het dorpse karakter. 
Een leefbaar dorp waar we in een prettige, groene en ruime omgeving veilig kunnen wonen, 
werken en recreëren en vooral met respect met elkaar en onze omgeving omgaan.

Ervaren kandidaten
De rijksoverheid hevelt veel taken over naar de gemeente. In de lastige periode die voor ons 
ligt, bieden de ervaren raadsleden en wethouders van Leefbaar Zeewolde u continuïteit en 
stabiliteit. Net als in de afgelopen periode, kunt u opnieuw op ons vertrouwen!

Leefbaar Zeewolde is de enige échte lokale partij die uw belangen graag wil blijven 
vertegenwoordigen. Als u het lijstje hiernaast invult 
en u hebt meer Eens dan Oneens ingevuld, stem 
dan op Leefbaar Zeewolde.

Met vriendelijke groet,
Winnie Prins

Wij kiezen voor u! Kiest u ook voor ons?
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…

•  Behoud van rust, ruimte, groen en het dorpse 
karakter. 

• Geen woningbouw in de bossen. 

•  De mening van de inwoners serieus nemen bij 
het maken van beleid.

• Praten mét jongeren en senioren.

• Versterken dorpse sociale samenhang.

•  Zeewolde moet zelfstandig blijven, dus geen 
fusie met andere gemeenten.

• Geen vliegtuigen over Zeewolde.

• Uitbreiding voortgezet onderwijs.

• Verbeteren openbaar vervoer.

•  Evenwichtige begroting; een gezond 
huishoudboekje zonder extra verhoging van 
de belastingen.

Eens Oneens
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Meer eens dan oneens ingevuld? Stem dan op Leefbaar Zeewolde.

Zweeft u nog, of weet u het nu zeker?  
Stem dan morgen op Leefbaar Zeewolde, lijst 1.


