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De balans van vier jaar politiek en besturen

Wij kiezen voor u; kiest u ook voor ons?
Op woensdag 19 maart a.s. zijn de gemeenteraadsverkiezingen.
Tijd om de balans op te maken. Omdat Leefbaar Zeewolde het
belangrijk vindt u regelmatig op de hoogte te houden van allerlei
ontwikkelingen, heeft u de afgelopen jaren telkens de Typisch
Leefbaar brochure ontvangen. Daarin leggen wij verantwoording af
over wat we voor u hebben gedaan en waar we nog mee bezig zijn.
In de Typisch Leefbaar die nu voor u ligt, kijken we kort terug op
de afgelopen tijd en onze vijftien kandidaten vertellen wat we de
komende jaren voor u willen bereiken.
Even terug in de tijd. Sinds 1998
zit Leefbaar Zeewolde als grootste
partij in de gemeenteraad. Wij
hebben geen enkele relatie
met andere leefbaar-partijen
en zijn volstrekt onafhankelijk.
Wij zijn de enige échte lokale
partij in Zeewolde omdat we
opkomen voor de wensen van de
inwoners. Wij willen in Zeewolde
op een prettige manier wonen,
werken en recreëren. Onze
uitgangspunten daarbij zijn

“rust, ruimte en groen”. Daarom
hebben de kiezers ons in 1998,
2002, 2006 en 2010 telkens weer
in groten getale hun vertrouwen
gegeven en dat vertrouwen
vragen wij nu opnieuw.
College
Winnie Prins en Rein Zijlstra
zitten namens Leefbaar Zeewolde
in het College van Burgemeester
en Wethouders. Door bestuursverantwoordelijkheid te nemen

hebben we veel bereikt voor
onze kiezers en daar willen
we graag mee doorgaan. In
het collegeprogramma 20102014 zijn belangrijke zaken
overgenomen uit ons vorige
verkiezingsprogramma.
Er is dus al veel bereikt, maar we
zijn er nog niet
Er moet op veel beleidsterreinen
nog van alles gebeuren. Zo is de
decentralisatie van de jeugdzorg
die op ons afkomt erg belangrijk.
Vanaf 2015 worden gemeenten
namelijk verantwoordelijk voor
de uitvoering van deze nieuwe
Jeugdwet. Zoals zo vaak schuift
de Rijksoverheid taken af op
de gemeente zonder dat er
voldoende geld beschikbaar komt
om deze taken goed uit te voeren.
Leefbaar Zeewolde heeft heldere
ideeën over hoe we dit kunnen

oplossen, waarbij samenwerking
met andere instanties van groot
belang is.
Wij kiezen voor u!
Stabiliteit, continuïteit en
vertrouwen zijn belangrijke
factoren voor Zeewolde. Wat wij
vóór de verkiezingen beloven,
gaan wij ná de verkiezingen
ook echt doen! U merkt tot
de dag van vandaag wat de

landelijke partijen doen met
uw vertrouwen. Het team van
Leefbaar Zeewolde heeft laten
zien dat zij uw vertrouwen wél
waard is. Natuurlijk willen wij ons
graag voor u blijven inzetten. Wij
vragen op woensdag 19 maart
opnieuw uw vertrouwen zodat
wij op de ingeslagen weg voort
kunnen.
Wij kiezen voor u! Kiest u ook
voor ons?

Lijsttrekker en wethouder Winnie Prins

‘Zeewolde staat er goed voor, maar er moet nog veel gebeuren’
Dát is ongelooflijk belangrijk.
We hebben gezien dat beloftes
van landelijke partijen voor de
verkiezingen in september 2012
helemaal niets meer waard
bleken ná die verkiezingen. Ik zou
mij enorm schamen als ik het
vertrouwen van de kiezer op die
manier zou verkwanselen. Dat
past bovendien niet bij een échte
lokale partij.
De gemeente moet straks de
nieuwe Jeugdwet gaan uitvoeren.
Dat is een enorme uitdaging en ik
heb er ontzettend veel zin in om
dat op te pakken.’
Vier jaar geleden startte Leefbaar Zeewolde als grootste partij in
het College van B&W met twee wethouders. Winnie Prins heeft
als wethouder onder andere de portefeuilles Ruimtelijke ordening,
Jeugd en jongeren, Sociaal cultureel werk en Ouderen. Door het
eerste wethouderschap tussen 2004 en 2008 heeft zij al de nodige
bestuurlijke ervaring opgedaan en dat kwam haar de afgelopen
vier jaar goed van pas. Graag stellen wij onze lijsttrekker aan u voor.
Wie is Winnie Prins?
‘Sinds 1999 woon ik samen met
mijn twee dochters en onze
honden in Zeewolde. Ik heb
bewust voor Zeewolde gekozen
vanwege de bossen, het strand,
de ruimte en de rust. Zeewolde is
voor mij een unieke plaats om te
wonen en te leven, een plek om
trots op te zijn.
In mijn vrije tijd doe ik veel
vrijwilligerswerk. Ik ben
verantwoordelijk voor de
planning van de vrijwilligers

van Zeewolde Winterworld en
ik ondersteun vrouwen bij het
opbouwen van een nieuwe
toekomst. Ik houd van sporten en
lekkere wandelingen maken met
de honden in onze bossen.’
Wat kunnen we van je
verwachten?
‘Wat ik beloof doe ik ook. In
deze brochure kunt u onder
andere lezen wat wij vier jaar
geleden hebben beloofd en wat
we hebben kunnen realiseren.

Concrete resultaten boeken
‘Ik ben dus iemand die van
resultaat gericht werken houdt.
Samen met mijn Leefbaar
Zeewolde collega-wethouder
Rein Zijlstra en onze grote
fractie is het fijn werken en is er
veel bereikt, maar er moet nog
veel gebeuren. Ik vind het ook
belangrijk dat een lokale overheid
het vertrouwen heeft van de
bevolking. Dat betekent dat je
de inwoners ook moet betrekken
bij het maken van beleid. Dat
heb ik bijvoorbeeld goed kunnen
doen met het opstellen van de
nieuwe Ouderennota: samen
met de senioren bepalen hoe het
beleid eruit moet zien en hoe
dat uitgevoerd moet worden.
De Visie Jeugd is samen met
schooljongeren, ouders en
jongerenorganisaties tot stand
gekomen. Met betrokken mensen

zijn er mooie resultaten behaald,
daar geniet ik echt van.’
Wat staat er nog op de agenda?
‘Waar ik mij voor blijf inzetten
is het behoud van het dorpse
karakter van Zeewolde. Er zijn
nog steeds partijen die fors
willen doorgroeien. Dat gaat
ten koste van de rust, ruimte en
de groene omgeving waarvoor

juist zoveel mensen in Zeewolde
wonen. Natuurlijk blijft Leefbaar
Zeewolde tegen woningbouw in
onze bossen. Ik wil ook dat er een
Woonzorgzone komt en ik wil mij
sterk maken voor een gevarieerde
woningmarkt voor jongeren,
senioren en alleenstaanden.
Kortom: er moet nog veel
gebeuren en dat wil ik graag voor
u doen.’

Wat is er zoal bereikt?
Op onderstaande punten hebben we in de afgelopen 4 jaar onze
doelstellingen bereikt en daar mogen we best tevreden over zijn:
• Ondanks de crisis heeft Zeewolde zijn financiën nog steeds goed op
orde zonder dat daarvoor de belastingen extra zijn verhoogd.
• Het digitale burgerpanel is gestart waardoor we bij belangrijke
onderwerpen de inwoners er direct bij kunnen betrekken.
• De totstandkoming van een Woonzorgzone is vanaf nu mogelijk dankzij
de vaststelling van het nieuwe bestemmingsplan Centrum.
• Het hele strandgebied is vernieuwd en zo ingericht dat alle doelgroepen
zich daar thuis kunnen voelen.
• Er zijn meer Starterswoningen gebouwd en de mogelijkheden voor
startersleningen zijn uitgebreid.
• De eerste Praktische leerwegen (beroepsgericht onderwijs) voor het
VMBO zijn gerealiseerd.
• Een nieuwe Structuurvisie tot 2022 is vastgesteld waarin de verdere
ontwikkeling van Zeewolde is vastgelegd.
• Grof afval kan voortaan gratis worden ingeleverd.
• Er is gestart met het vernieuwen van de Aanloophaven.
• Samen met de doelgroepen is een nieuwe Ouderennota en nieuw
Jongerenbeleid gemaakt.
• De Sportraad is geïnstalleerd.
• Tijdelijke huisvesting basisonderwijs is verleden tijd.
Dit zijn zomaar een aantal onderwerpen waarover de gemeenteraad
besluiten heeft genomen. Er is natuurlijk nog veel meer bereikt, maar dat
is teveel om op te noemen.

Nummer 2 op de lijst, wethouder Rein Zijlstra:

‘Zeewolde is een financieel gezonde gemeente’
dit jaar zal voor veel mensen de
OZB-aanslag iets lager uitpakken.
Dat komt doordat de gemiddelde
WOZ-waarde wat lager is dan
vorig jaar. Het is een gemiddelde,
dus het geldt niet voor iedereen.’
Zijn lagere belastingen een
optie?
‘Zeewolde is nog steeds de
goedkoopste gemeente om te
wonen in Flevoland. Ik erger mij
aan sommige andere partijen
die nu opeens roepen dat de
belastingen wel naar beneden
kunnen. Een paar maanden
geleden hebben ze, net als
voorgaande jaren, de begroting
nog goedgekeurd. Het is niet
Sinds 2010 is Leefbaar Zeewolde-wethouder Rein Zijlstra de
‘schatkistbewaarder’ van ons dorp. Net als bij de vorige verkiezingen
staat hij op nummer 2 van onze kandidatenlijst. Naast Financiën
beheert Rein ook de portefeuilles Grondbedrijf, Volkshuisvesting en
Wonen, Sport, ICT en Subsidie- en Evenementenbeleid. Rein woont al
sinds 1991 met zijn gezin in Zeewolde en is vanaf het begin betrokken
geweest bij het ontstaan van de partij. Een man dus met Leefbaar-DNA.
Sluitende begroting
‘Net als voorgaande jaren heeft
Zeewolde ook dit jaar weer een
sluitende begroting,’ aldus Rein.
‘Dat is niet altijd makkelijk, maar
we maken de juiste keuzes en
geven gewoon niet meer uit dan
er binnenkomt. Vanuit Den Haag
krijgen we steeds meer taken
erbij zonder dat er voldoende
geld meekomt om die taken goed
uit te voeren en dat is lastig.

Geen extra belastingverhoging
‘We moeten dus keuzes maken
waarbij ik wel duidelijk wil
maken dat we, zoals beloofd, de
rekening niet bij de inwoners
willen neerleggen door de
belastingen extra te verhogen.
Een gezonde begroting is er voor
de inwoners; de inwoners zijn
er niet om de begroting gezond
te maken, is de opvatting van
Leefbaar Zeewolde. Sterker nog,

erg geloofwaardig dat je dan
opeens 180° draait. Dat wekt
geen vertrouwen bij de kiezers.
Al vele jaren lang wordt de OZB
alleen een beetje verhoogd
met het inflatiepercentage. De
Rioolrechten zijn de afgelopen
jaren niet of nauwelijks verhoogd
dan wel verlaagd. Dat geldt ook
voor de Afvalstoffenheffing.
In 2011 hebben we zelfs geld
teruggegeven.’
Sport en atletiekbaan
‘Uit de Leefbaarheidsmonitor
blijkt dat de inwoners de
sportvoorzieningen in ons
dorp erg hoog waarderen. Dat
doet mij als wethouder Sport

natuurlijk goed. Onlangs is de
Sportraad geïnstalleerd waarmee
veel kennis uit de samenleving
gebundeld is, waardoor het
nieuwe sportbeleid aan
kwaliteit zal winnen. Er is grote
behoefte aan een atletiekbaan
en Leefbaar Zeewolde heeft
een motie ingediend om
dat nader uit te werken. Het
gaat om een eenmalige grote
investering voor rekening van de
gemeente waarna de gebruikers
de exploitatie zelf moeten
verzorgen. Dat spreekt mij aan
en ik wil mij sterk maken om
deze lang gekoesterde wens te
realiseren.’

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 moet terug in het dorp
• Jongerenraad
• Geen vliegroutes boven Zeewolde

Mogen wij ons even aan u voorstellen?
Kandidatenlijst
Leefbaar Zeewolde
1.

Winnie Prins

2.

Rein Zijlstra

3.

Ben Sonneveld

4.

Rob Tulleken

5.

Helmut Hermans

6.

Evert Ekker

7.

Theun Schaaf

8.

Herly Wowor

9.

Peter Koelewijn

10. Betty van den Braber
11. Vera Weisz
12. Reinier van Baalen
13. Joke Gort
14. Liesbeth de Jong
15. Jeanine van Leeuwen

‘Sociale cohesie,
betrokken en verbonden’
Ben Sonneveld
‘Met sociale cohesie bedoel ik
de samenhang tussen mensen.
Hoe geven mensen in hun gedrag
uitdrukking aan betrokkenheid bij
hun gezin, familie, straat, buurt en
dorp? Men moet zich verbonden
voelen met de directe omgeving.
Dat is sociale cohesie. Huidskleur,
afkomst of maatschappelijke
positie zijn niet van belang.
Sociale cohesie bevat een duidelijk
element van solidariteit met
de minder sterken onder ons.
Ik zie in deze sociale cohesie
een onmisbaar element voor
welbevinden en prettig wonen in
Zeewolde. Het is fundamenteel
voor een leefbare samenleving.’

‘Geef niet meer uit
dan er in de knip zit’
Rob Tulleken
‘In de afgelopen 4 jaar is er
een gedegen financieel beleid
gevoerd. Zeewolde heeft een
gezonde begroting. Doordat het
Rijk steeds meer taken afschuift
op de gemeente zonder dat
het voldoende geld meegeeft,
zullen de komende jaren stevige
beslissingen moeten worden
genomen om de begroting
sluitend te houden. Ik wil
inwoners en instanties in een
vroeg stadium betrekken bij
eventuele ombuigingen. De
woonlasten zijn de afgelopen
jaren dankzij Leefbaar Zeewolde
nauwelijks verhoogd. Dat willen
we graag zo houden!’

‘Voldoende
sportaccommodaties’
Helmut Hermans
‘De sportraad moet een leidende
rol spelen bij de ontwikkeling
van een integraal sportplan.
Ik vind dat de gemeente
eenmalig moet investeren in
nieuwe sportaccommodaties
zoals een goede sportzaal
in de Polderwijk en een
atletiekbaan. De exploitatie en
het onderhoud zijn in principe
de verantwoordelijkheid van de
sportverenigingen. Daarnaast
dient duidelijk beleid ervoor te
zorgen dat alle sportverenigingen
op de hoogte zijn van de
verdeling van de subsidies.’

‘Bouwen in het bos;
dat doe je toch niet!’
Evert Ekker
‘Een overgrote meerderheid
van onze inwoners is het met
Leefbaar Zeewolde eens dat er
geen woningen mogen worden
gebouwd in de bossen. Toch zijn
er nog steeds politieke partijen
die dat wel willen. Ik blijf mij
inzetten om het bosgebied
tegenover de sportvelden te
behouden en te ontwikkelen
tot een Ontmoetingsbos zodat
iedereen optimaal kan profiteren
van de natuurwaarden dicht bij
huis. Alleen Leefbaar Zeewolde
blijft zich steeds weer inzetten
om de bossen om ons heen
vooral te bewaren. Daarom wil ik
bij deze partij horen!’

De historie van
Leefbaar Zeewolde
‘Verkeersveiligheid: een
continue aandachtspunt!’
Theun Schaaf
‘Kinderen en hun ouders moeten
zich meer bewust worden van
de gevaren in het verkeer. In
2012 is een belangrijk plan
vastgesteld (GVVP) waarin staat
wat er de komende jaren moet
gebeuren op het gebied van
verkeersveiligheid. Ik vind wel
dat iedereen daar een eigen
verantwoordelijkheid in heeft.
Samen zorgen we voor veilig
verkeer. Verkeersonderwijs in
samenwerking met de politie op
de scholen kan hierbij helpen.
Daarnaast ben ik van mening
dat de politie veel beter moet
handhaven.’

‘Senioren,
de nieuwe generatie’

‘Laat de jeugd
zijn zegje doen’
Herly Wowor
‘Er is weliswaar een Jeugdraad
in ons dorp, maar nog geen
platform voor de oudere jeugd.
Dat moet er wel snel komen vind
ik. Er zijn jongeren in diverse
leeftijdsgroepen met ook weer
diverse stromingen. Hun wensen
moeten onder de aandacht van
de politiek en hulpverlening
komen. Ik wil mij inzetten om
een Jongerenraad op te zetten
met scholieren uit het voortgezet
onderwijs. Daarmee kunnen we
het jeugdbeleid beter invullen.
Ook huisvesting voor jongeren is
wat Leefbaar Zeewolde betreft
een prioriteit.’

Peter Koelewijn
‘Zelf behoor ik tot de actieve
senioren in ons dorp. Ik vind
dat we de capaciteiten en
talenten van de senioren nog
beter moeten benutten voor
de Zeewolder gemeenschap.
De nieuwe Ouderennota
is een mooi voorbeeld van
hoe wij dat gedaan hebben.
Daarnaast moeten we zorgen
voor passende woningen en
voorzieningen zoals de nog te
bouwen Woonzorgzone in het
centrum. De gemeente moet ook
de regiefunctie houden op het
aanbod van zorginstellingen.’

NAJAAR 1995
Er heerst grote ontevredenheid
onder de inwoners van Zeewolde
over de toekomstplannen
voor Zeewolde en de manier
waarop het toenmalige College
van B&W met de inwoners
communiceert. Reden voor een
aantal gedreven inwoners om de
actiegroep Leefbaar Zeewolde op
te richten.

NAJAAR 1997
De actiegroep Leefbaar Zeewolde
wordt een onafhankelijke
politieke partij omdat alleen dan
echte invloed op het beleid kan
worden uitgeoefend.

MAART 1998
Leefbaar Zeewolde wint met
overmacht de gemeenteraadsverkiezingen. De partij krijgt vijf
raadszetels en Martin Etman
wordt wethouder in het nieuwe
College.

JANUARI 2001

‘Dorps karakter moet
behouden blijven’
Betty van den Braber
‘De charme van Zeewolde als
mooi dorp te midden van bossen,
water en agrarisch gebied,
heeft voor veel inwoners van
Zeewolde tot “de plaats van hun
leven” gemaakt. Velen hebben
hier bewust voor gekozen
zoals telkens weer blijkt uit
de Leefbaarheidsmonitor. De
mensen kennen elkaar hier nog
en voelen zich verantwoordelijk
voor hun eigen woon- en
leefomgeving. Ik wil mij blijven
inzetten om dit dorpse karakter
te behouden en nog verder te
versterken!’

‘Geen vliegroutes boven
dorpskern Zeewolde’
Joke Gort
‘Uitbreiding van vliegveld
Lelystad mag alleen doorgang
vinden op de nadrukkelijke
voorwaarde dat vliegroutes
zo ver mogelijk verwijderd
liggen van ons dorp. Wij willen
geen vliegverkeer tussen 19.00
en 07.00 uur en er moet een
duidelijke klachtenprocedure
komen. Dat zijn de keiharde
voorwaarden van Leefbaar
Zeewolde en als daar niet
aan voldaan wordt, zijn wij
tegen deze uitbreiding. Wist u
trouwens dat wij als enige partij
zelfs tot aan de Raad van State
procederen? Als het moet, gaan
wij daar mee door!’

‘Zeewolde is en blijft een
zelfstandige gemeente!’
Vera Weisz
‘De regeringspartijen VVD en PvdA
willen alleen nog maar 100.000+
gemeentes in ons land. In ons
dorp ontbreekt de noodzaak
om te fuseren omdat Zeewolde
een financieel gezond dorp is
met een stabiele bestuurlijk
politieke situatie en efficiënte
samenwerkingsverbanden met
omliggende gemeentes. Leefbaar
Zeewolde zal zich daarom blijven
inzetten om de zelfstandigheid
van ons dorp te bewaren. Ook
zijn wij tegenstander van een
“superprovincie” omdat we dan
nog maar weinig invloed hebben.’

‘Ook aandacht voor de
arme kant’
Liesbeth de Jong
‘Een leefbaar Zeewolde is er voor
iedereen. Daarom zoekt Leefbaar
Zeewolde het overleg met het
sociaal-maatschappelijk veld om
beleid op te stellen dat aan onze
uitgangspunten van een leefbare
samenleving voldoet. Wij zullen
de moed opbrengen om de
juiste keuzes te maken met als
uitgangspunt: arm zijn is geen
schande; geen zorg voor armen
wel! Ik wil mij sterk maken om
activiteiten voor kinderen van de
minst draagkrachtige gezinnen te
ondersteunen.’

‘Mening van inwoners
centraal stellen’
Reinier van Baalen
‘Sinds enige tijd maak ik deel
uit van de werkgroep “digitaal
burgerpanel”. Een mooie
rechtstreekse manier om snel de
mening van inwoners te peilen
over een bepaald onderwerp.
Leefbaar Zeewolde heeft al sinds
haar ontstaan de mening van
de inwoner centraal gesteld.
Wat mij betreft mag dit worden
uitgebreid met een raadgevend
referendum voor belangrijke
onderwerpen. Landelijke partijen
in ons dorp zijn daar op tegen,
maar wij willen wel graag uw
mening horen.’

‘Passende werkgelegenheid
voor Zeewoldenaren’
Jeanine van Leeuwen
‘Zeewolde is tot de MKBvriendelijkste gemeente van
Flevoland uitgeroepen. Ons
dorp ligt centraal in Nederland
en heeft verschillende soorten
bedrijfsterreinen waar echte
ondernemers goed terecht
kunnen. Leefbaar Zeewolde
streeft naar bedrijven die hier
passen, met werkgelegenheid
voor onze inwoners,
maatschappelijke betrokkenheid
en die stageplekken bieden aan
onze scholieren en studenten. Die
bedrijven zijn wat mij betreft van
harte welkom in Zeewolde.’

De wethouder van Leefbaar
Zeewolde treedt terug uit het
College omdat de partij vindt
dat de gekozen ontwikkeling van
Zeewolde niet past bij haar visie
en die van haar kiezers.

MAART 2002
Leefbaar Zeewolde wint opnieuw
de gemeenteraadsverkiezingen.
De andere partijen willen geen
College met Leefbaar Zeewolde
vormen. Met opnieuw vijf van
de zeventien raadszetels wordt
Leefbaar Zeewolde de grootste
oppositiepartij.

SEPTEMBER 2004
Leefbaar Zeewolde presenteert
de uitkomsten van de 1e
Leefbaarheidsmonitor.

OKTOBER 2004
Door grote financiële problemen
valt het College uit elkaar.
Leefbaar Zeewolde gaat in op
het verzoek om toe te treden
tot het College van B&W.
Michiel Schouten neemt o.a. de
portefeuille Financiën op zich
en Winnie Prins gaat o.a. Sociale
Zaken beheren.

JUNI 2005
Leefbaar Zeewolde presenteert
de uitkomsten van de 2e
Leefbaarheidsmonitor.

NAJAAR 2005
Zeewolde heeft weer een
sluitende begroting en goede
financiële vooruitzichten zonder
dat de OZB-belasting extra is
verhoogd.

JANUARI 2006
Leefbaar Zeewolde presenteert
de uitkomsten van de 3e
Leefbaarheidsmonitor.

MAART 2006
Leefbaar Zeewolde wint
voor de derde keer op rij de
gemeenteraadsverkiezingen. Een
duidelijk signaal van de kiezers
dat er een groot vertrouwen is

in de partij. Michiel Schouten en
Winnie Prins gaan door in het
nieuwe College van B&W om
het succesvolle beleid voort te
zetten.

NAJAAR 2007
De provincie beloont het
goede financiële beleid door
het preventief toezicht te
beëindigen. Zeewolde is weer
baas over eigen portemonnee.

ZOMER 2008
Door het aftreden van CUwethouder Van Daalen na
het mislukken van de MFA
in de Polderwijk, is er geen
meerderheid meer in de raad.
Daardoor treden zowel de
Leefbaar Zeewolde-Collegeleden
Michiel Schouten en Winnie
Prins alsook VVD-collega Lodders
terug. Pas een half jaar later
wordt er een nieuw College
zonder Leefbaar Zeewolde en de
VVD geformeerd.

ZOMER 2009
Onder verantwoordelijkheid
van het nieuwe College van
CDA, PvdA/GroenLinks en
ChristenUnie raakt Zeewolde
opnieuw in grote financiële
problemen. Het College
neemt geen maatregelen
en wil wachten tot na de
verkiezingen in maart
2010. Leefbaar Zeewolde
levert grote kritiek op deze
onverantwoordelijke houding.

JANUARI 2010
Leefbaar Zeewolde presenteert
de uitkomsten van de 4e
Leefbaarheidsmonitor.

MAART 2010
Voor de vierde keer op rij
wint Leefbaar Zeewolde de
gemeenteraadsverkiezingen.
Met maar liefst 7 raadsleden en
2 wethouders (Winnie Prins en
Rein Zijlstra) start een nieuwe
bestuursperiode.

NAJAAR 2012
De belangrijke Structuurvisie
2012-2022 wordt vastgesteld
waarin de ontwikkeling van
Zeewolde is vastgelegd. Veel
opvattingen van Leefbaar
Zeewolde zijn daarin verwerkt.

ZOMER 2013
Leefbaar Zeewolde betrekt
de bevolking bij het
samenstellen van een nieuw
verkiezingsprogramma.

JANUARI 2014
Leefbaar Zeewolde presenteert
de uitkomsten van de 5e
Leefbaarheidsmonitor.

19 MAART 2014
Nieuwe gemeenteraadsverkiezingen. Leefbaar Zeewolde
is de enige échte lokale
partij en wil graag opnieuw
bestuursverantwoordelijkheid
dragen. Wij vragen opnieuw
om uw steun en vertrouwen.
Er is nog veel te doen…!

Leefbaar Zeewolde,
maatschappelijk
betrokken
Als échte lokale dorpspartij vinden
wij het belangrijk om ook buiten
de politiek een maatschappelijke
bijdrage te leveren aan ons dorp.
Leefbaar Zeewolde schenkt
appeloogst aan Zorgboerderij
MMM
In mei 2010 heeft Leefbaar
Zeewolde 7 appelbomen
gedoneerd voor de boomgaard
bij de Zorgboerderij MMM aan
de Gelderseweg. Elk Leefbaar
Zeewolde-raadslid heeft toen
een boom geplant. Afgelopen
najaar hebben we de eerste
biologisch verbouwde appels
geplukt en geschonken aan de
boerderijwinkel van de MMM die
de opbrengst gebruikt voor het
goede werk dat ze doen.

Leefbaar Zeewolde sponsort de
IJsbaan en levert vrijwilligers
Elk jaar zetten diverse Leefbaar
Zeewolde-leden zich in als
vrijwilliger bij de IJsbaan. Onze
lijsttrekker en wethouder
Winnie Prins verkoopt de
toegangskaartjes!
Bovendien is Leefbaar Zeewolde
als enige politieke partij een van
de vele sponsors die dit prachtige
initiatief ondersteunen.
De Leefbaarheidsrotonde
Enige jaren geleden heeft
Leefbaar Zeewolde de rotonde
Spiekweg/Horsterweg
geadopteerd. Samen met een
Zeewolder hovenier zorgen wij
zelf voor het onderhoud.

Geen woningbouw in onze bossen
Leefbaar Zeewolde is de enige partij die geen woningbouw wil in de bossen om ons heen. Bijna 80% van
de inwoners is dat met ons eens, zoals opnieuw is gebleken uit de laatst gehouden Leefbaarheidsmonitor.
Waarom luisteren de andere partijen niet naar u?
Voor het bos rondom de manege en begraafplaats heeft Leefbaar Zeewolde samen met een
landschapsarchitect 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
en in het bos kunt u heerlijk ontspannen. Op die manier kunnen Zeewoldenaren elkaar weer eens op een
andere manier ontmoeten. Wij zien dat helemaal zitten! U ook?

Alles wat u en wij willen
gaat niet vanzelf!
Maak gebruik van uw stemrecht en ga
stemmen op woensdag 19 maart. Leefbaar
Zeewolde heeft opnieuw uw steun nodig
om door te gaan en onze gezamenlijke
doelstellingen te bereiken: een mooi en

eg
terw

leefbaar dorp waar mensen in een dorpse,

Hors

prettige, groene en ruime omgeving veilig
kunnen wonen, werken en recreëren en
vooral met respect met elkaar en onze
omgeving omgaan.

U heeft de sleutel in handen.
Wij kiezen voor u! Kiest u voor ons?
g
kwe

Spie

1
lijst

Stem lijst 1.

Uitgave van
Dit plan is te bekijken op onze website
www.leefbaarzeewolde.nl
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