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Namens het bestuur
van Leefbaar Zeewolde
nodig ik u van harte uit
ons te ontmoeten tijdens
Pinkendag aanstaande
zaterdag. U kunt ons vinden
op het Kerkplein tussen
10.00 en 15.00 uur.

Ballonnenclown

Italiaanse koffie

Lid worden
van Leefbaar
Zeewolde

Wie jarig is trakteert!

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?

Wij bieden u graag een écht Italiaans kopje koffie aan dat op authentieke wijze wordt
bereid door het Zeewolder bedrijf CasaBarista. Natuurlijk serveren wij er iets lekkers
bij (zolang de voorraad strekt), en voor kinderen zal ballonnenclown Dylan een ballon
vouwen naar wens!
Onder het genot van dat kopje koffie kunt u met onze raadsleden en wethouders
praten over onderwerpen die u bezighouden in en over ons dorp.
Op de volgende bladzijden vertellen zij al iets over waar ze nog mee bezig zijn, of
over zaken die onlangs zijn gerealiseerd. Op de achterkant van deze Typisch Leefbaar
blikken we terug op twintig jaar Leefbaar Zeewolde.
Wij zien uit naar uw komst!

Michiel Schouten,
bestuursvoorzitter.

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

Ben Sonneveld
De atletiekbaan is er voor ons allemaal

“De huidige ijsbaanlocatie heeft onze voorkeur voor de atletiekbaan”.

In het sportiefste dorp van Nederland hoort een atletiekbaan waar naast de atletiekvereniging
ook de loopgroepen, scholen, senioren en sportverenigingen in Zeewolde gebruik van kunnen
maken. Ik zie een atletiekbaan voor me waar dagelijks activiteiten zijn en die kan uitgroeien
tot een nieuw sportief centrum voor ons dorp. Natuurlijk kost dat geld, maar de financiële
situatie van onze gemeente is zodanig dat de inwoners geen extra lasten hoeven te betalen
voor deze eenmalige investering. Bovendien is het businessplan van de atletiekvereniging
door externe deskundigen goedgekeurd en is een duurzaam beheer van de atletiekbaan ook
financieel haalbaar. Leefbaar Zeewolde wil het liefst de atletiekbaan realiseren op de locatie
van de ijsbaan die zelf een nieuwe plek krijgt. Dat moeten we dus doen en daar maak ik mij
sterk voor!

Herly Wowor
Mensen met een arbeidsbeperking
Als raadslid en commissielid Onderwijs en Welzijn vind ik het belangrijk dat onze Wajongers
een goede en zinvolle werkplek kunnen vinden. Zeewolde heeft ongeveer 210 Wajongers en zij
mogen niet aan de kant blijven staan. Leefbaar Zeewolde steunt van harte een nieuw initiatief
genaamd ‘Niemand op de reservebank’. Deze nieuwe aanpak is verfrissend en gaat uit van
lokaal maatwerk.
Als raadslid zal ik er scherp op toezien dat deze aanpak resultaat gaat opleveren. Mensen met
een arbeidsbeperking verdienen tenslotte ook een plek in de samenleving. Het is ook een vorm
van zingeving als Wajongers een bijdrage kunnen leveren, goed voor de gemeente en goed
voor mensen met een arbeidsbeperking. Ik hou de ontwikkelingen scherp in de gaten!
“Niemand op de reservebank!”.

Theun Schaaf
Een beperkte groei voor een TOP-dorp
Twintig jaar geleden wilde de toenmalige politiek het dorp sterk laten groeien en een flink
deel van de bossen rond Zeewolde daarvoor kappen. Dankzij Leefbaar Zeewolde zijn die
bossen behouden gebleven. Zeewolde is nu uitgegroeid tot een TOP-dorp met rust, ruimte en
groen als TOP-kenmerken. De Polderwijk is wat ons betreft de laatste nieuwbouwwijk in de
huidige kern. Hier is nog voldoende ruimte voor nieuwbouw zodat ook onze eigen kinderen
hier kunnen wonen. Verschillende politieke partijen hebben onlangs nog aangegeven dat ze
nog steeds de bossen rondom de begraafplaats en manege willen kappen voor nieuwbouw.
Leefbaar Zeewolde zal zich met uw steun hier tegen blijven verzetten.
“De Polderwijk is wat ons betreft de laatste nieuwbouwwijk”.

Evert Ekker
Vliegveld Lelystad
Het besluit voor uitbreiding van vliegveld Lelystad is onlangs definitief genomen door de
regering in Den Haag. Vanaf 1 april 2018 wordt de verlengde startbaan in gebruik genomen en
zullen vliegtuigen op lage hoogte en op korte afstand langs ons dorp gaan vliegen. Leefbaar
Zeewolde heeft tot de hoogste rechters in ons land hier tegen geprotesteerd, maar vergeefs.
Schiphol heeft meer dan voldoende capaciteit en de uitbreiding van Lelystad is dus eigenlijk
overbodig. Ook vliegtuigmaatschappijen die nu op Schiphol vliegen of als thuisbasis hebben,
zien de noodzaak van die uitbreiding niet. Eind juni heeft Leefbaar Zeewolde een motie
ingediend om de mogelijkheden te onderzoeken voor geluidsmeetpunten, om te bepalen of
deze vliegtuigen wel binnen de geluidszonering en routes blijven. De gemeenteraad heeft deze
motie aangenomen. U ziet, wij geven niet zomaar op.

“Dankzij de Haagse politiek vliegen hier straks verkeersvliegtuigen”.

Helmut Hermans
Wel of geen AZC?
De mogelijke komst van een Asielzoekerscentrum houdt ons allemaal bezig. Er is nog niets
beslist, laat dat duidelijk zijn! Wij van Leefbaar Zeewolde zeggen niet bij voorbaat ‘nee’,
maar ‘ja, mits…’ Dat betekent dat wij een kleinschalig AZC kunnen accepteren onder de
nadrukkelijke voorwaarden dat veiligheid en handhaving worden gegarandeerd en er
geen druk komt op de lokale voorzieningen zoals de gezondheidszorg, het onderwijs en de
infrastructuur. Wij willen - als aan alle voorwaarden is voldaan - alleen échte vluchtelingen
tijdelijk opvangen en geen economische gelukszoekers. Bovendien zal de overheid alles
moeten betalen. Wij willen zeker géén extra lasten voor de inwoners van Zeewolde.

“Deze locatie bij het Polenhotel heeft niet onze voorkeur”.

Rein Zijlstra
Aanloophaven eindelijk klaar

“Het heeft even geduurd, maar dan heb je ook wat!”

Wat is er lang over gesproken, maar sinds kort is de vernieuwde Aanloophaven dan toch
eindelijk klaar. Nieuwe kademuren, nieuwe inrichting van het plein voor het gemeentehuis,
nieuwe terrassen voor de horeca en een aantrekkelijk speelveldje voor de kinderen. Als
wethouder financiën is het mij, ondanks de crisis, gelukt om alle financiële middelen hiervoor
beschikbaar te krijgen. De vijf woningen op de ‘kop van het Noordereiland’ volgen nog,
net als een kleine horecagelegenheid en sanitaire voorzieningen voor watersporters die de
Aanloophaven bezoeken.

Rob Tulleken
De bezuinigingen
Net voor de zomer heeft de gemeenteraad het amendement Bezuinigingen aangenomen. De
aanleiding hiervoor is een verwacht tekort op de meerjarenbegroting, oplopend tot zo’n 1,2 miljoen
euro in 2017. Dit komt door de bezuinigingen uit Den Haag. Eind 2014 is al het besluit genomen om
de inkomsten uit toeristenbelasting en precarioheffing met ongeveer 600.000 euro te verhogen.
We gaan dus niet de lokale belastingen extra verhogen, want dat hebben we u beloofd.
Leefbaar Zeewolde is er altijd vanuit gegaan dat als er bezuinigingen nodig zijn, deze zo min
mogelijk ten koste moeten gaan van maatschappelijke voorzieningen, het verenigingsleven, zorg
en welzijn. Ook moeten de sociaal zwakkeren kunnen blijven deelnemen aan het maatschappelijk
verkeer.
De gemeenteraad heeft de bevolking betrokken bij het maken van keuzes. Bijna 600 inwoners
“We bezuinigen alleen als het echt nodig is”.
hebben de digitale Begrotingswijzer ingevuld, wat waardevolle informatie heeft opgeleverd voor de
keuzes die nu zijn gemaakt.
De belangrijkste bezuinigingsposten zijn onder andere een flinke besparing op de huisvesting van de bibliotheek (verhuizing naar een kleiner, goedkoper pand in het centrum),
een lichte versobering van het onderhoud aan het openbaar groen en een besparing op de verslaglegging van raads- en commissievergaderingen.
De belangrijkste inkomstenbron van de gemeente is de bijdrage van het Rijk uit het Gemeentefonds. De meest recente herziening hiervan levert een flink voordeel op voor
Zeewolde. Dat betekent dat, als het even meezit, het niet nodig is om alle bezuinigingen door te voeren. We houden het pakket maatregelen dan wel achter de hand. We gaan
natuurlijk niet bezuinigen om het bezuinigen, maar alleen als het echt noodzakelijk is.

Winnie Prins
Dagelijks werk

“Net als een brug wil ik ook een verbindende factor zijn”.

Voor bijna 22.000 Zeewoldenaren de juiste keuzes maken. Te zorgen dat binnen de regels en
budgetten die wij vanuit Den Haag ontvangen, de mensen goede zorg krijgen. Dat zij met
kwaliteit kunnen leven en gelukkig kunnen zijn in ons prachtige dorp. De verbinding leggen
tussen enerzijds de opdrachten die de gemeenteraad mij geeft binnen de wet, en anderzijds
de vragen die onze inwoners hebben. De ruimte te zoeken daar waar nodig; nee verkopen als
het echt niet anders kan. Dat is waar ik dagelijks mee bezig ben en dat zal ik blijven doen!
Jeugdzorg en WMO zijn de belangrijkste onderwerpen, maar daarnaast ben ik ook bezig met
de bibliotheek, Welzijn Zeewolde en kunst en cultuur.

De historie van Leefbaar Zeewolde
Het was rond de zomer van 1995 toen voor het eerst berichten naar buiten kwamen
dat het toenmalige college van B&W, onder leiding van burgemeester Geke Faber,
met plannen kwam om Zeewolde enorm te laten groeien naar 35.000 inwoners of
meer. De oorspronkelijke opzet was tot die tijd om Zeewolde te ontwikkelen tot
een kleinschalig dorp met een omvang van 12.000 tot 15.000 inwoners. Tijdens een
informatieavond voor inwoners bleek al snel dat veel inwoners bewust in Zeewolde
zijn komen wonen vanwege de rust, ruimte, groene omgeving en het veilige
dorpse karakter; die enorme doorgroei wilde men helemaal niet! De traditionele
landelijke politieke partijen gingen echter gewoon door met het ontwikkelen van
de groeiplannen en presenteerden vijf modellen waarin zelfs grote delen van de
omliggende bossen moesten verdwijnen voor woningbouw.
De hoogste tijd voor een actiegroep! In het najaar van 1995 is Leefbaar Zeewolde
opgericht om een vuist tegen de groeiplannen te maken. Vele honderden
inwoners werden symphatisant. Helaas hielp actievoeren niet genoeg en er was
geen andere keus dan de actiegroep om te zetten in een politieke partij, om
op die manier directe invloed op het beleid te kunnen uitoefenen. Eind 1997
was de politieke partij Leefbaar Zeewolde een feit en kon dus meedoen aan de
gemeenteraadsverkiezingen in maart 1998. Die werden met grote overmacht
gewonnen. Leefbaar Zeewolde kwam met 5 raadsleden in de gemeenteraad en
leverde een wethouder in het nieuwe college.
Ook alle volgende verkiezingen werden gewonnen en Leefbaar Zeewolde is
daardoor de grootste écht onafhankelijke partij in ons dorp.

JANUARI 2001

ZOMER 2008

Wethouder Martin Etman (✝) van Leefbaar
Zeewolde treedt terug uit het college
omdat de partij vindt dat de gekozen
toekomstontwikkeling van Zeewolde niet
past bij haar visie en die van haar kiezers.

Door het aftreden van CU-wethouder
Van Daalen na het mislukken van de MFA
in de Polderwijk, is er geen meerderheid
meer in de raad. De Leefbaar Zeewoldecollegeleden Michiel Schouten en Winnie
Prins alsook VVD-collega Helma Lodders
zien zich daardoor genoodzaakt terug te
treden. Pas een half jaar later wordt er
een nieuw college geformeerd, zonder
Leefbaar Zeewolde en de VVD.

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 die is ontwikkeld
door Hogeschool Windesheim en die
de mening van inwoners op tal van
onderwerpen inventariseert.

OKTOBER 2004
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 levert een
wethouder in het nieuwe college.

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 OZBbelasting 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 de
eigen portemonnee.

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 Winnie
Prins en Rein Zijlstra als wethouders 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.

MAART 2014
De gemeenteraadsverkiezingen
worden opnieuw gewonnen, Leefbaar
Zeewolde blijft de grootste partij en
neemt het voortouw bij de coalitieonderhandelingen. Winnie Prins en Rein
Zijlstra gaan door als wethouders.

VOORJAAR 2015
De mogelijke komst van een
Asielzoekerscentrum houdt de politiek,
inwoners en maatschappelijke
organisaties bezig. Een definitief besluit
wordt in het najaar verwacht.

NAJAAR 2015
Tijdens Pinkendag viert Leefbaar Zeewolde
haar 20-jarig bestaan.

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

Vormgeving
Marjo Vliek Grafisch ontwerp & dtp
Drukwerk
Holwerda Direct

Kijk ook eens op de website www.leefbaarzeewolde.nl

