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Wij willen u ontmoeten op 
zaterdag 6 april
Op zaterdag 6 april staan 
onze raadsleden, wethouders 
en steunfractieleden bij de 
verschillende supermarkten in 
het centrum waar we graag uw 
ideeën horen over hoe we verder 
willen met ons mooie dorp. Uw 

informatie kunnen we gebruiken 
om ons Verkiezingsprogramma 
vorm te geven. 

Gerealiseerd, nog mee bezig, 
toekomst
Op de volgende bladzijden kunt u 
van een aantal onderwerpen zien 
wat er tot nu toe gerealiseerd is 

en waar we nog mee bezig zijn. 
De toekomst is ook aan u. Nu is 
het moment om mee te denken 
en te praten over die toekomst. 
Schroom niet en kom op zaterdag 
6 april. Samen met u willen wij 
als grootste lokale partij blijven 
werken aan de toekomst van ons 
mooie dorp. Dat is nou typisch 
Leefbaar Zeewolde.

Meedoen
Daarnaast is Leefbaar Zeewolde 
altijd op zoek naar gemotiveerde 
inwoners die samen met ons 

handen en voeten geven aan al 
die ideeën. Lijkt het u interes-
sant om met de plaatselijke 
politiek bezig te zijn, kom dan 
ook langs. Wij informeren u  
graag over alle mogelijkheden  
die er zijn.

Denk mee, praat mee, doe mee… 
Wij hopen u van harte te mogen 
ontmoeten bij een van de 
supermarkten in het centrum en 
vernemen graag uw visie over de 
toekomst van Zeewolde. Leefbaar 
Zeewolde is er tenslotte voor u.

Ben Sonneveld,
fractievoorzitter
Leefbaar Zeewolde.

In maart volgend jaar zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Dat 
betekent dat Leefbaar Zeewolde binnenkort aan de slag gaat met 
het schrijven van het nieuwe Verkiezingsprogramma voor de periode 
2014-2017. Dat willen we niet alleen doen. Daar hebben wij uw hulp 
bij nodig! 

Dit jaar zal de nieuwe 
Structuurvisie door de 
gemeenteraad worden 
vastgesteld. Deze geeft de 
komende 10 jaar richting aan 
de ruimtelijke ontwikkelingen 
van ons dorp. Leefbaar Zeewolde 
had als wens dat ook in de 
toekomst het dorpse karakter 
van Zeewolde bewaard blijft 

en dat de kernwaarden van ons 
dorp, rust, ruimte en natuur 
behouden blijven. Daarnaast 
biedt dit plan veel ruimte voor 
interessante ontwikkelingen. 
Deze nieuwe Structuurvisie volgt 
volledig de geest van het Leefbaar 
Zeewolde programma met 
veel aandacht voor groen in de 
wijken en respect voor de natuur. 

Woningbouw in de bossen om 
ons heen is uitgesloten! Een 
prachtig resultaat.
Leefbaar Zeewolde wethouder 
Winnie Prins heeft nu ook 
de mogelijkheid om met een 
duidelijke visie de Zeewolder 
belangen te vertegenwoordigen 
in regionale ontwikkelingen zoals 
de groeiplannen van Almere.

Wethouder Winnie Prins

Structuurvisie geeft duidelijke grenzen aan 

DENK MEE, PRAAT MEE, DOE MEE…

Leefbaar Zeewolde wil geen woningbouw in de bossen.



Gerealiseerd:
-  Nieuwe 

brandweer-
kazerne op een 
centrale plek in 
Zeewolde zodat  
woonwijken 
sneller bereikbaar 
zijn voor de 
brandweerauto’s.

Toekomst: ?

Veiligheid

DENK MEE,

PRAAT MEE, 

DOE MEE…

Gerealiseerd:
-  Nieuw Gemeentelijk Verkeers- en 

Vervoersplan (GVVP) waarin o.a. maatregelen 
staan om de verkeersveiligheid voor de 
voetganger, (brom)fiets en auto in Zeewolde 
te verbeteren. 

Mee bezig:
-  “Zwartboek Openbaar Vervoer” waarin 

Leefbaar Zeewolde klachten verzamelt om bij 
de provincie beter OV te bewerkstellingen.

Toekomst: ?

Verkeer en Openbaar Vervoer

Gerealiseerd:
-  Op dit moment ligt het nieuwe 

Bestemmingsplan Centrumgebied ter 
inzage waardoor de ontwikkeling van een 
Woonzorgzone mogelijk wordt.

Mee bezig:
-  Samen met senioren is de Ouderennota 

vorm gegeven. Zij bepalen hoe het beleid 
eruit moet gaan zien en dit jaar zal 
bepaald worden hoe uitvoering aan het 
beleid wordt gegeven.

Toekomst: ?

Senioren
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Gerealiseerd:
- Meer Starterswoningen.

Mee bezig:
-  Visie Jeugd die samen met 

schooljongeren, ouders en 
jongerenorganisaties in de 
maak is en dit jaar moet 
worden vastgesteld door de 
gemeenteraad.

Toekomst: ?

Jeugd



Gerealiseerd:
-  Nog betere samenwerking 

met andere gemeentes om de 
dienstverlening aan de inwoners te 
optimaliseren en efficiënter met het 
belastinggeld om te gaan.

Mee bezig:
-  De centrale overheid overtuigen dat 

Zeewolde een zelfstandige gemeente 
moet blijven en geen fusie wil met 
bijvoorbeeld Almere of Lelystad.

Toekomst: ?

Zelfstandige gemeente

Gerealiseerd:
-  Sinds dit schooljaar worden de 

eerste Praktische leerwegen 
(beroepsgericht onderwijs)  voor 
het VMBO in de Oriënt aan het 
Kluunpad gegeven.

-  Permanente huisvesting 
basisscholen in de Polderwijk.

Mee bezig:
-  Bevorderen ontwikkeling 

stageplekken bij het lokale 
bedrijfsleven.

Toekomst: ?

Onderwijs

DENK MEE,

PRAAT MEE, 

DOE MEE…

Gerealiseerd:
-  Nieuw Gemeentelijk Verkeers- en 

Vervoersplan (GVVP) waarin o.a. maatregelen 
staan om de verkeersveiligheid voor de 
voetganger, (brom)fiets en auto in Zeewolde 
te verbeteren. 

Mee bezig:
-  “Zwartboek Openbaar Vervoer” waarin 

Leefbaar Zeewolde klachten verzamelt om bij 
de provincie beter OV te bewerkstellingen.

Toekomst: 
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Gerealiseerd:
-  Afgelopen zomer is de 

herinrichting van de stranden 
gereed gekomen.

-  Nieuwe fietspaden in bossen.

Mee bezig:
-  Laatste trajecten vaarroute 

Blauwe Diamant.
-  Facelift Aanloophaven

Toekomst: ?

Recreatie



Belastingtarieven Zeewolde
Zoals wij u beloofd hebben wil Leefbaar Zeewolde niet dat de gemeentelijke belastingen 
met meer dan de inflatiecorrectie stijgen. Net als voorgaande jaren, komen wij deze belofte 
opnieuw na!

Rioolrechten worden niet verhoogd
De rioolrechten voor 2013 blijven gelijk.
l  In 2011 betaalde u € 123,-
l  In 2012 betaalde u € 120,-
l  Dit jaar betaalt u ook € 120,-

Afvalstoffingheffing weer goedkoper
De afvalstoffenheffing voor 2013 wordt weer iets goedkoper.
l    In 2011 betaalde een eenpersoonshuishouden € 205,-

en een meerpersoonshuishouden € 266,-
l   In 2012 betaalde een eenpersoonshuishouden € 190,-

en een meerpersoonshuishouden € 245,-
l   Dit jaar betaalt een eenpersoonshuishouden € 185,-

en een meerpersoonshuishouden € 240,-

OZB stijgt alleen met de inflatiecorrectie
De eigenaar van een woning betaalde in 2012 over de WOZ-waarde 0,1100%
Dit jaar is dat 0,1122%. 

Voorbeeldberekening: Als u een huis bezit met een WOZ-waarde van € 275.000,- dan 
betaalde u vorig jaar € 302,50. Dit jaar betaalt u € 308,55. Een stijging van € 6,05

In de media is veel te doen geweest over de soms enorme stijging van de gemeentelijke 
belastingen. Zoals u ziet doen wij daar niet aan mee. Zeewolde zit ruim onder het landelijk 
gemiddelde.

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

Kijk ook eens op de website www.leefbaarzeewolde.nl

Vormgeving
Marjo Vliek Creatief Ontwerp
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Dankzij een zorgvuldig financieel 
beleid kunnen de structurele 
lasten gedekt worden door 
de structurele inkomsten. 
Daarnaast blijft er door o.a. het 

verkopen van grond, incidenteel 
geld over waarmee eenmalige 
investeringen betaald kunnen 
worden ter verbetering van 
de kwaliteit van ons dorp. 

Voorbeelden zijn de herinrichting 
van het strand, de opwaardering 
van de Aanloophaven en 
een helpende hand bij 
Startersleningen.

Ondanks de economische crisis waarin Nederland zich op dit moment bevindt lukt het Leefbaar Zeewolde 
wethouder Rein Zijlstra nog steeds een sluitende begroting te presenteren zonder de lasten voor de 
inwoners extra te verhogen. Dit in tegenstelling tot veel andere gemeentes en de centrale overheid.

Wethouder Rein Zijlstra

Begroting is nog steeds
op orde

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

Leefbaar Zeewolde is al sinds 1998 de grootste politieke partij in Zeewolde en dat zijn wij vooral door 
het vertrouwen dat wij telkens weer krijgen van de kiezers, maar ook door de tomeloze inzet van onze 
raadsleden, wethouders, steunfractieleden en bestuursleden.

Lid worden van Leefbaar Zeewolde betekent dat u direct invloed hebt op het beleid in ons dorp.  
Word daarom ook lid. Denk mee, praat mee, doe mee. Politiek is leuker dan u denkt.
Kijk op www.leefbaarzeewolde.nl of mail naar bestuur@leefbaarzeewolde.nl

Grof afval 
gratis inleveren
Leefbaar Zeewolde heeft zich vele jaren sterk gemaakt 
voor het gratis kunnen inleveren van het grof afval. In deze 
bestuursperiode is die belofte werkelijkheid geworden en sinds 
2011 is het mogelijk uw grof afval gratis in te leveren bij het 
Milieupark op het Trekkersveld. Voor openingstijden kijk op de 
gemeentelijke website www.zeewolde.nl

Oude bibliotheek
De gemeente heeft dit markante gebouw vele jaren geleden 
verkocht aan een ontwikkelaar die er hele leuke plannen mee 
had. Helaas is daar door de economische crisis helemaal niets 
van terecht gekomen en staat het gebouw te verpieteren. Het  
is ons en u een doorn in het oog. Wie heeft het ‘gouden’ idee 
om een nieuwe bestemming aan dit gebouw te geven?
Kom het ons vertellen!




