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Resultaten vijfde Leefbaarheidsmonitor
Ben Sonneveld, fractievoorzitter Leefbaar Zeewolde: ‘Luisteren naar de inwoners’
In maart 2002 heeft het ‘dualisme’ zijn intrede gedaan in de
gemeentelijke politiek met als voornaamste doel de politiek
dichter bij de bevolking te brengen. Leefbaar Zeewolde heeft toen
beloofd om een Leefbaarheidsmonitor op te zetten. Dit is een goede
methode waarmee je de mening van de inwoners kunt peilen over
allerlei onderwerpen waarmee iedereen direct te maken heeft in
ons dorp. Bijvoorbeeld over veiligheid, onderwijs, sport, recreatie,
gezondheidszorg, winkelvoorzieningen, de gemeente, de leef- en
woonomgeving, verkeer en nog veel meer.
Echte lokale partij
In opdracht van Leefbaar
Zeewolde hebben studenten
van de Hogeschool Windesheim
te Zwolle deze - alweer vijfde Leefbaarheidsmonitor opgezet
en uitgevoerd. De monitor

geeft ons belangrijke
informatie over hoe u als
inwoner van Zeewolde tegen
bepaalde zaken aankijkt. Als
échte lokale partij vinden wij
het belangrijk u op de hoogte
te brengen van de resultaten.

Zoals u van ons gewend bent
publiceren wij ook dit keer
de uitkomsten via deze
huis-aan-huis verspreide
Leefbaarheidskrant. Wij
wensen u veel leesplezier.
Wij hebben geluisterd
Luisteren naar de inwoners.
Dát is wat Leefbaar Zeewolde
heeft gedaan. De uitkomsten,
gekoppeld aan onze visie,
zijn verwerkt in ons nieuwe
verkiezingsprogramma. Op onze
website www.leefbaarzeewolde.
nl kunt u dit nalezen en
eventueel uitprinten.

Gemeentelijk beleid
Op woensdag 19 maart zijn de
gemeenteraadsverkiezingen.
Op dit moment heeft Leefbaar
Zeewolde 7 raadsleden en 2
wethouders in het college van
B&W. Onze partij heeft in de
afgelopen 4 jaar veel weten
te bereiken. Daar willen we
graag voor u mee doorgaan.
De uitkomsten van deze
Leefbaarheidsmonitor kunnen
ons daarbij goed helpen. Wat
goed gaat, moeten we goed
blijven doen en zaken die niet
goed gaan moeten we via het
gemeentelijke beleid aanpassen.

Belangrijkste conclusies Leefbaarheidsmonitor
Over welke aspecten van leefbaarheid zijn de inwoners van Zeewolde
tevreden en over welke (nog steeds) niet? Welke knelpunten zijn er?
Welke aspecten van leefbaarheid zijn verbeterd ten opzichte van
voorgaande jaren en welke onderwerpen moeten de komende periode
extra aandacht krijgen? Wat vinden de inwoners van Zeewolde
belangrijke punten voor een goede leefbaarheid van het dorp? Wat
zijn de belangrijkste redenen om in Zeewolde te wonen? Al dat soort
vragen zijn in de vorm van een enquête aan honderden mensen
voorgelegd.

de bossen rondom Zeewolde mag
komen. In 2009 was dit 70%.
Minder positief
Zeewoldenaren vinden dat de
sfeer in het centrum wel beter
kan. Het rapportcijfer van 6,4
is lager dan de vorige keer.
Over kunst en cultuur wordt
verschillend gedacht. Men mist
een theater/bioscoop, maar
het aanbod van evenementen
wordt wel goed gewaardeerd.
De busverbindingen zijn
onvoldoende vinden veel
mensen en bijna 60% maakt
zich zorgen over de hinder
en schade die zijzelf of hun
leefomgeving zullen ondervinden
door de ontwikkeling van
vliegveld Lelystad. Ruim 69%
van de mensen vindt dat er een
ambulancepost in het dorp moet
komen.

gezondheidszorg (72%), al vindt
67% van de mensen dat er een
huisartsenpost in Zeewolde
moet komen. Inwoners zijn ook
erg tevreden over de recreatieen sportvoorzieningen. Het
rapportcijfer is een 7,4 en dat is
wat hoger dan de vorige keer.
Nog steeds vindt een overgrote
meerderheid (68%) dat de groei
van Zeewolde niet ten koste mag
gaan van het dorpse karakter.
Maar liefst 77% van de mensen
vindt dat er geen woningbouw in

Goed nieuws
De respons was net als
voorgaande keren weer erg
hoog. Dat wijst op een grote
betrokkenheid van de inwoners bij
hun dorp. Zeewoldenaren voelen
zich veilig in hun gemeente. 90%
beoordeelt de veiligheid overdag
met goed tot zeer goed. ’s Avonds
is dat een stuk minder, namelijk
67%, maar beide percentages zijn
hoger dan in 2009.
Ook is men erg tevreden
over het aanbod van de

Gemiddeld rapportcijfer per onderwerp
8

7,3 7,3

6,8 6,7

7

6,2 6,3

7,4 7,2

6,7 6,6

6,4 6,6

2013
6,6 6,5

6,2

6

6,7 6,7

2009

5,7
4,9

5

4,1

4
3
2
1
0

VE

IL

H
IG

BE

R

EI

D

K
EI

BA

A

E
RH

ID

/V

K
ER

EE

R

K

S
UN

T

/C

TU
UL

W

IN

UR

E
LC
KE

N

U
TR

M

O
/H

RE

CA
O

ND

RE

W
ER

CR

IJS

TI
EA

E

/S

PO

RT

O
/T

I
ER

SM

E

GR

FU

O

EI

T
NC

IO

N

E
ER

N

G

EM

EE

NT

E

GE

ZO

ND

HE

S
ID

ZO

RG

VL

IE

E
GV

LD

L

D
TA
YS
L
E

Aanvullende conclusies
• Het dorpse karakter, de
rust en de natuur blijven de
belangrijkste redenen om in
Zeewolde te (komen) wonen.
Economische binding, familie
en vrienden volgen daarna.
• De kwaliteit en diversiteit
in aanbod van het
basisonderwijs scoort goed.
• Slechts 11% van de mensen
vindt dat er in de bossen
rondom Zeewolde mag worden gebouwd. Een overgrote
meerderheid wil dat dus niet.
• 84% van de inwoners
vindt dat er voldoende
sportmogelijkheden in
Zeewolde zijn.
• Meer dan de helft van de
mensen is van mening dat
er meer praktische VMBOopleidingen moeten komen.

•6
 5% wil dat schoolzwemmen
weer wordt ingevoerd.
•D
 e meeste Zeewoldenaren
(92%) doen hun dagelijkse
boodschappen in Zeewolde.
Voor niet-dagelijkse
boodschappen gaat 34% vaak
naar omliggende plaatsen.
•7
 5% is tevreden over de
fietspaden in Zeewolde.
•D
 e gemeentelijke
dienstverlening krijgt
voor het eerst een
voldoende als rapportcijfer
in vergelijking met de
uitkomsten van voorgaande
Leefbaarheidsmonitoren.
• I nwoners zijn zeer positief
(93%) gestemd over
recreatieve voorzieningen
als natuur en bos. 92% is
tevreden over het strand.

Ben Sonneveld: ‘Goede samenwerking Helmut Hermans:

met studenten Windesheim’

‘Hoge score voor sport, recreatie en toerisme’
Inwoners kunnen lekker dichtbij
huis wandelen, fietsen en
genieten van de natuur om
zich heen en daar willen wij als
Leefbaar Zeewolde in blijven
investeren.’

Fractievoorzitter Ben Sonneveld,
zelf als wetenschappelijk
onderzoeker werkzaam
bij de VU in Amsterdam,
leidt de projectgroep die
binnen Leefbaar Zeewolde
de Leefbaarheidsmonitor
coördineert. Ook is hij het
aanspreekpunt voor de studenten
en docenten van de Hogeschool
Windesheim te Zwolle.

In 2004 heeft Leefbaar
Zeewolde voor de eerste
keer aan Windesheim de
opdracht gegeven om voor
onze gemeente een periodieke
Leefbaarheidsmonitor te
ontwikkelen en daarna ook uit
te voeren. In de herfst van 2012
is deze opdracht alweer voor
de vijfde keer gegeven en ook
nu werd dit met beide handen
aangegrepen. Het is een mooie
kans om theoretische kennis
om te zetten in de praktijk en
daarmee nuttige ervaring op te
doen.
‘We hebben nu met de vijfde
groep studenten gewerkt en net
als voorgaande keren loopt die

samenwerking heel goed,’ aldus
Ben. ‘Het zijn leuke jonge en
gedreven mensen die graag wat
willen leren. Ook nu is er weer
keihard gewerkt en het resultaat
mag er dan ook zijn. De kracht
van het onderzoek is vooral dat
de vragen specifiek gericht zijn
op het wonen in Zeewolde. De
inwoners herkennen zich in de
vragen en situaties. Ik denk dat
daarom de medewerking elke
keer weer zo hoog is,’ vervolgt
Ben. ‘Wat ook opvallend is,
is het feit dat er een redelijk
consequent beeld naar voren
komt. Dat betekent dat de
opzet en de kwaliteit van de
Leefbaarheidsmonitor heel goed
is.’

Zeewolde is een
veilige gemeente

Met een 7,4 als rapportcijfer
scoort Zeewolde hoog bij de
inwoners op het gebied van
sport, recreatie en toerisme.
Ten opzichte van de vorige
Leefbaarheidsmonitor is het zelfs
ietsje beter.
Positief gestemd
‘Niet vreemd als je kijkt wat
Zeewolde allemaal te bieden
heeft,’ aldus Helmut Hermans,
die in 2010 als nieuw raadslid
is gekozen. Over het algemeen
zijn de inwoners (zeer) positief
gestemd over de recreatieve
voorzieningen in Zeewolde.
Met betrekking tot natuur en
bos is dat zelfs 93%. Hetzelfde
geldt voor het water (90%),
havens (84%) en de wandelen fietspaden (75%). Helmut
hierover: ‘Dit zijn percentages
waar we trots op mogen zijn.

‘Uitbreiding voortgezet onderwijs gewenst’
is, waarbij ruim 40% aangeeft
hier geen mening over te hebben
vermoedelijk omdat ze daar geen
kinderen op hebben zitten. Een
meerderheid is bovendien van
mening dat er een bovenbouw
moet komen voor HAVO en VWO.
Het aanbieden van meer VMBOopleidingen is ook een grote wens
(54%) van de ondervraagden.

Hulpdiensten

Veilige buurt
Meer dan 80% vindt dat ze in een veilige buurt wonen, hoewel
bijna 38% vindt dat hangjongeren een onveilig gevoel geven.
Met name de oudere inwoners vinden dit.
Iets meer dan 26% van de respondenten vindt dat er relatief
veel inbraken plaatsvinden in Zeewolde, terwijl bijna 60% daar
geen mening over heeft of er neutraal over denkt.

Strand
Maar liefst 92% van de
ondervraagden is tevreden over
het strand. ‘Zeewolde heeft met
behulp van Europese subsidies
veel geld hierin geïnvesteerd. Zo
kon de lang gekoesterde wens
om de hele strandzone een flinke
facelift te geven in vervulling
gaan.’
‘Het zag er eigenlijk een beetje
verloederd uit,’ aldus Helmut.
‘Gefaseerd is nu een prachtige
strandzone gerealiseerd en
thematisch ingericht zodat alle
doelgroepen daar heerlijk kunnen
vertoeven zonder onderling
hinder te veroorzaken. Goede
parkeervoorzieningen en een
passende horecagelegenheid
maken het helemaal af.’

Peter Koelewijn:

In Zeewolde voelt bijna iedereen zich veilig. Overdag is dat
ruim 90% van de inwoners en ’s avonds voelt 67% zich nog
steeds veilig. Gemiddeld wordt aan het onderwerp ‘veiligheid’
een cijfer van 7,3 gegeven en dat is gelijk aan 2009.

In de enquête zijn vragen gesteld over het optreden van de
politie, brandweer en medische hulpdiensten. Over het tijdig
ter plaatse zijn van deze hulpdiensten, zijn de Zeewoldenaren
redelijk goed te spreken. Overigens geeft ruim 20% aan dat
men hier geen mening over heeft omdat men daar nog nooit
mee te maken heeft gehad.

Sport en zwembad
84% van de inwoners vindt dat er
voldoende sportmogelijkheden
in Zeewolde zijn. ‘Dat kunnen wij
als politieke partij alleen maar
beamen,’ omarmt Helmut deze
hoge score. ‘De faciliteiten zien
er over het algemeen prima uit
en de vele vrijwilligers verzetten
bergen werk om het iedereen
naar de zin te maken. Wel
hebben we wat zorgen over het
zwembad. Veel inwoners vinden
dat er onvoldoende aanbod
van activiteiten is en over de
openingstijden is men ook niet
echt positief. Er zijn overigens
wel veel mensen die hier neutraal

over denken of geen mening
hebben, dus daar moeten we nog
eens goed naar kijken.’

Uit de resultaten van deze
Leefbaarheidsmonitor blijkt
dat veel inwoners, net als de
vorige keer, tevreden zijn met
het gevarieerde aanbod van
het basisonderwijs. Men is
wat minder tevreden over het
voortgezet onderwijs.
Basisonderwijs
Ruim 57% van de deelnemers
aan de enquête is tevreden
over de kwaliteit van het
basisonderwijs en 62% is tevreden
over het aanbod op basis van
geloofsovertuiging. Bijna de helft
van de mensen vindt het aanbod
van kinderopvang in Zeewolde
voldoende.
Voortgezet onderwijs
33% is het eens met de stelling
dat de kwaliteit van het
voortgezet onderwijs voldoende

Peter Koelewijn, voormalig
onderwijsinspecteur en al vele
jaren raadslid: ‘Ik ben niet verrast
door deze resultaten. Aan de
ene kant ben ik zelf langdurig
betrokken geweest bij een
basisschool in ons dorp en heb
de kwaliteitsontwikkeling dus
van dichtbij meegemaakt. Aan
de andere kant ben ik vanaf
het begin betrokken geweest

bij de totstandkoming van het
voortgezet onderwijs. De Levant
heeft in 2012 het predicaat
“Excellente school” gekregen van
staatssecretaris Dekker omdat
de school drie jaar op rij als beste
uit een scholenonderzoek kwam.
Een prachtige prestatie.’ Peter
over de bovenbouw en het VMBO:
‘Bovenbouw voor HAVO en VWO
lijkt niet haalbaar. Het aanbod
van leerlingen in relatie tot de
leerprofielen is niet in balans.
Sinds het begin van dit schooljaar
worden de eerste Praktische
leerwegen voor het VMBO in de
Oriënt aan het Kluunpad gegeven.
Leefbaar Zeewolde heeft zich daar
altijd voor ingezet. Bovendien zie
ik kansen voor uitbreiding en dat
voldoet in een grote behoefte,’
aldus Peter.

Herly Wowor:

‘Zeewolde is een plezierige
gemeente om in te wonen’
wonen. Opvallend is dat nu vaker
dan in 2009, is aangegeven dat
de betaalbaarheid van woningen
ook belangrijk wordt gevonden.

Net als in de vorige
Leefbaarheidsmonitoren is ook
dit keer weer gevraagd naar
de belangrijkste redenen om in
Zeewolde te (komen) wonen.
Dorps karakter
Herly Wowor, raadslid van
Leefbaar Zeewolde: ‘Het dorpse
karakter, de rust en de natuur zijn
voor het overgrote deel van de
mensen de belangrijkste redenen
om in Zeewolde te (komen)
wonen. Dat sluit ook perfect aan
op onze visie en dat zijn ook de
kernwaarden van onze partij.
Het is dan ook logisch dat zoveel
mensen ons daarin steunen en ik
hoop van harte dat ze dat blijven
doen.’
Economische binding, familie
en vrienden zijn ook belangrijke
redenen om in Zeewolde te

Betty van den Braber:

‘Geen woningbouw in onze bossen’
van de inwoners blijven we dat
dus doen.’

Een overgrote meerderheid van
de mensen (77%) vindt dat er
geen woningen in de bossen
van Zeewolde mogen worden
gebouwd. Slechts 11% vindt van
wel, terwijl de rest hier geen
mening over heeft.
Raadslid Betty van den Braber:
‘Wij van Leefbaar Zeewolde
vinden eigenlijk als enige
politieke partij dat er geen
woningen in de bossen mogen
komen, dus ik ben blij dat nog
steeds zoveel mensen het met
ons eens zijn. Een van de redenen
om Leefbaar Zeewolde op te
richten in 1995, was dat ook toen
al andere politieke partijen de
bossen rondom de manege en
begraafplaats wilden bestemmen
voor woningbouw. Tot nu toe
hebben we dat tegen kunnen
houden en gelet op de mening

Ontmoetingsbos
‘Alleen nee roepen is niet
verstandig,’ aldus Betty. ‘Samen
met een landschapsarchitect
hebben wij daarom een
aantal jaren geleden een
initiatiefplan gemaakt om dit
bosgebied op te waarderen
tot een heus Ontmoetingsbos.
Aan de rand tegenover de
sportvelden kunnen een paar
leuke voorzieningen komen
zoals een pannenkoekenhuis,
een kinderboerderij met grote
speeltuin en bijvoorbeeld een
outdoorcentrum met kleine
parkeerplaatsen, die in het
weekend als overloop kunnen
dienen voor de piekmomenten
bij de voetbal- en hockeyclub.
In het bos kan een uitdagende
mountainbikeroute komen, een
trimbaan, een grote uitkijkheuvel
om ’s winters sleetje te rijden en
om ’s zomers te vliegeren. Mooie
wandelpaden met doorkijkjes,
een heerlijke zonneweide en
aan de randen van het bos
een stoere crossbaan voor de
paarden. Op die manier kunnen
Zeewoldenaren elkaar weer
eens op een andere manier
ontmoeten. Ik zie dat helemaal
zitten,’ aldus Betty.

Beheerste groei Zeewolde
Twee derde van de inwoners
is van mening dat Zeewolde
beperkt en beheerst mag groeien
waarbij het dorpse karakter
behouden moet blijven. Op de
vraag of Zeewolde ongeveer
het huidige inwoneraantal
moet handhaven, geeft 42%
van de respondenten aan
dat het huidige inwonertal
inderdaad voldoende is. De
groei van de gemeente is al
jaren een heikel punt. Zeewolde
telt nu iets meer dan 21.000
inwoners. ‘De Polderwijk is wat
ons betreft daarom de laatste
nieuwbouwwijk in de huidige
kern,’ aldus Herly. ‘Deze laatste
wijk, waar we de komende
tien jaar nog vooruit kunnen,
moet je dus heel beheerst en
zo mooi en leefbaar mogelijk
ontwikkelen. Een goede mix van
woningsoorten is belangrijk,
zodat onze kinderen ook een
mooi plekje kunnen krijgen
om te wonen.’

Fietsen
Zowel het aantal fietspaden binnen als buiten de bebouwde kom wordt met respectievelijk
89% en 72% beoordeeld met goed tot zeer goed. Wel geeft 11% van de inwoners aan de
handhaving van het fiets- en bromverbod in het centrum slecht te vinden, maar ruim 58% is
daar wel tevreden over. In 2009 was dit slechts 26% dus dat is een sterke verbetering.
Overigens vindt 68% van de inwoners dat het centrum uitsluitend een voetgangersgebied
zou moeten worden.

Theun Schaaf:

‘Verkeersveiligheid is een verantwoordelijkheid van iedereen’
Het tevredenheidsgevoel over de
verkeersveiligheid, zowel binnen
als buiten de bebouwde kom, is
ten opzichte van 2009 met 8%
gestegen. Binnen de bebouwde
kom is ruim 66% tevreden en
buiten de kom is dat bijna 57%.
Wel vinden de mensen dat er veel
onoverzichtelijke kruispunten
zijn.
Leefbaar Zeewolde-raadslid
Theun Schaaf, in het

dagelijks leven werkzaam als
verkeersdeskundige hierover:
‘Het is goed te constateren dat
het verkeersveiligheidsgevoel is
toegenomen, maar het moet nog
beter. In 2012 is het Gemeentelijk
Verkeers- en Vervoersplan
(GVVP) door de gemeenteraad
vastgesteld en daarin staan
onder andere maatregelen om
de verkeersveiligheid voor de
voetganger, (brom)fiets en auto
in Zeewolde te verbeteren. Dat
kunnen we niet alleen! Elke
verkeersdeelnemer heeft zijn of
haar eigen verantwoordelijkheid,
dus ik hoop dat iedereen een
beetje rekening met elkaar
houdt.’
Bereikbaarheid en parkeren
Ruim 43% van de ondervraagden
vindt de busverbindingen met
omliggende plaatsen slecht.
Over de verbinding vanuit
Zeewolde met de snelwegen
zijn de Zeewoldenaren goed te
spreken. Bijna 65% bestempelt
dit als goed. Dit onderwerp
krijgt het cijfer 6,8 en dat is

Rob Tulleken:

‘Gemeente krijgt een voldoende’

Voor de eerste keer in
de geschiedenis van de
Leefbaarheidsmonitor krijgt
het functioneren van de
gemeente een voldoende.
De ondervraagden geven de
gemeente het rapportcijfer 6,2.
In 2009 was dit nog een 5,7.

Prima resultaat
Raadslid Rob Tulleken, die sinds
2010 in de gemeenteraad zit
namens Leefbaar Zeewolde, is blij
met dit resultaat.
‘Een van de speerpunten van het
beleid is om de communicatie
naar en met de inwoners
te verbeteren. Onze beide
wethouders, Winnie Prins en Rein
Zijlstra doen daar hun uiterste
best voor, net als hun collegawethouders. Daarnaast moet
de gemeente efficiënt werken
en zuinig met belastinggeld
omgaan.’ Meer dan de helft
van de Zeewoldenaren
(53%) geeft aan dat
de gemeente goed
bereikbaar is en een
derde is het eens met de

stelling dat vragen van inwoners
efficiënt worden beantwoord.
‘Bij al deze vragen valt het op
dat veel mensen hier neutraal
op antwoorden of er geen
mening over hebben,’ merkt
Rob op. ‘Dat komt vooral omdat
veel inwoners alleen met de
gemeente te maken hebben als
ze bijvoorbeeld om de zoveel jaar
een nieuw paspoort of rijbewijs
nodig hebben. De mensen die
wel meer met de gemeente te
maken hebben, zijn positiever
over de dienstverlening dan
vroeger, dus dat is goed nieuws.’

iets hoger dan bij de vorige
Leefbaarheidsmonitor.
Theun hierover: ‘Met de website
OV-zwartboek die Leefbaar
Zeewolde heeft opgezet,
inventariseren wij klachten
over het OV. De uitkomsten
en aanbevelingen presenteren
wij van tijd tot tijd aan de
busmaatschappij en de provincie,
want die gaan uiteindelijk over

de dienstregelingen. Dankzij
dit initiatief zijn er al heel
wat aanpassingen tot stand
gekomen. Leefbaar Zeewolde
gaat hier dus mee door.’
Meer dan 76% van de
ondervraagden is positief over
de parkeermogelijkheden in
Zeewolde. Slechts 7% vindt deze
slecht, terwijl 17% daar neutraal
in is of geen mening over heeft.

Geen extra
OZB verhoging
Zoals wel te verwachten was voelen de geënquêteerden
(66%) niets voor het extra verhogen van de
onroerendezaakbelasting (OZB) om eventuele tekorten van
de gemeente te dekken. Bijna de helft (48%) vindt het beter
om te betalen per verleende service.
In de huidige bestuursperiode is de OZB alleen met de
gebruikelijke inflatiecorrectie verhoogd. De rioolrechten en
afvalstoffenheffing zijn min of meer gelijk gebleven, dan
wel iets goedkoper geworden in Zeewolde.
Zeewolde heeft opnieuw een sluitende begroting.

Uitgave van
Leefbaar Zeewolde
Postbus 200
3890 AE Zeewolde
fractie@leefbaarzeewolde.nl

Vormgeving
Marjo Vliek Creatief Ontwerp

Kijk ook eens op de website www.leefbaarzeewolde.nl

