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“Onze financiën moeten op 
orde zijn met een sluitende 
begroting voor vier jaar 
vooruit. Dit is ons in de huidige 
en vorige bestuursperiode 
gelukt. We voeren een goed 

financieel beleid. Dit geeft 
ruimte voor eenmalige 
uitgaven. Zo zijn bijvoorbeeld 
de duurzaamheidslening en 
starterslening mogelijk gemaakt. 
Mede door het op orde hebben 

van de financiën zijn we in 
staat gebleken om de goede 
huishoudelijke hulp te kunnen 
blijven leveren aan de mensen 
met een laag of minimum 
inkomen. En we kwamen 
er ook uit toen bleek dat de 
opgedragen decentralisatie door 
de rijksoverheid tevens een forse 
bezuiniging bleek in te houden.” 

“Ook op het gebied van sport 
zijn goede dingen bereikt. 
De buurtsportcoaches zijn 
aangesteld en spelen een 
belangrijke rol om onze 
sportvisie voor elkaar te krijgen. 
Dat iedereen de mogelijkheid 
krijgt om te sporten of actief 
te bewegen en mee te doen 
vinden we als Leefbaar Zeewolde  
belangrijk. Het kernwoord 
daarvoor is meedoen. De 
‘beweegnota’ helpt om alle 
inwoners van ons dorp samen te 
brengen, verbinding te maken en 
zo sociale samenhang te vormen. 
Daarom is er een fonds voor die 

kinderen waarvan de ouders 
minder financiële mogelijkheden 
hebben, zodat ze kunnen meedoen 
met sport, cultuur en zwemles.” 

“De atletiekbaan komt nog dit 
jaar op de plek van de ijsbaan. En 
we zijn bezig met de vernieuwing 
van het zwembad het Baken.” 

Cultuurmakelaar van Zeewolde
“De cultuurmakelaar is in 
het leven geroepen om in 
Zeewolde activiteiten te 
ontplooien op het gebied van 
cultuur. Het werkterrein van de 
cultuurmakelaar is nu nog gericht 
op de schooljeugd maar zal zich 
gaan verbreden.” 

Wethouder Rein Zijlstra

‘Het is fijn om te sporten of te bewegen. 
Iedereen doet mee!  
Er staat niemand aan de zijlijn.’

Al 20 jaar komt 
Leefbaar Zeewolde  
op voor ons dorp en  
de inwoners. 

•  Financieel gezond

•  Optimale sociale voorzieningen

•   Een veilig en kindvriendelijk 

leefklimaat  

•  Behoud van dorps karakter

Leefbaar Zeewolde staat voor de belangen 
van de inwoners van Zeewolde. We zijn dé 
echte lokale partij en hebben geen enkele 
binding met andere Leefbaar partijen of 
landelijke partijen. 

Rein Zijlstra is wethouder en heeft de portefeuille financiën, cultuur en 
sport.

Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en 
inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen.

De huidige bestuursperiode (2014-2018) is zijn laatste jaar ingegaan. 
In deze Typisch Leefbaar willen we u graag vertellen wat er tot nu toe zoal is bereikt.  
De basis voor het besturen van Zeewolde is het coalitieakkoord “Bouwen aan een zelfbewust en 
duurzaam Zeewolde”. 
De gemeenteraad bepaalt de kaders en hoofdlijnen van het beleid. Het dagelijks bestuur bestaat 
uit het college van burgemeester en wethouders.
Leefbaar Zeewolde levert twee van de vier wethouders: Winnie Prins en Rein Zijlstra. 



Wethouder Winnie Prins 

Fractievoorzitter Ben Sonneveld 

Goede zorg begint bij een goede basis van  
voorzieningen, praktisch en laagdrempelig.

Coalitie en vrije onderwerpen.

“De doorgang van het leveren 
van zorg is het belangrijkste. 
De vervolgstap is dat we het nu 
makkelijker en toegankelijker 
maken. Bij makkelijker gaat het 
eigenlijk over ‘ontmoeten’. Op 
verschillende plekken in het 
dorp moet je terecht kunnen 
voor een kopje koffie, maar ook 
voor informatie en adviezen. 
Voorbeelden hiervan zijn het 
Alzheimer café en het Odensehuis.” 

“De uitbreiding van de Sfinx 
is inmiddels voor elkaar. Sinds 
het najaar 2016 is het mogelijk 

om in Zeewolde te blijven als 
blijkt dat zelfstandig wonen niet 
meer mogelijk is. Voor de nabije 
toekomst volgen meer van dit 
soort ontwikkelingen in het gebied 
tussen de Sfinx en de Horsterweg.”

“Samen met de mensen die 
nu gebruik maken van onze 
voorzieningen (zowel ouderen 
als de ouders van kinderen) en de 
mensen die deze ondersteuning 
en zorg leveren, zijn we in 
gesprek gegaan om de toegang 
naar zorg makkelijker te maken. 
De klantmanagers WMO en 

Jeugd worden ook écht vaste 
aanspreekpunten voor de 
zorgvrager. Zij werken, als dat 
nodig is, samen aan de vraag van 
de klant; keukentafelgesprekken 
vinden ook tussentijds plaats om 
te zien of het aanbod nog steeds 
bij de vraag van de klant past.
Formulieren worden 
eenvoudiger en korter. Met deze 
verdere ontwikkeling van de 
ondersteuning wordt de toegang 
naar informatie en advies nog 
toegankelijker.”

Volgens de website www.
waarstaatjegemeente.nl 
scoort de gemeente Zeewolde 
op sociaal gebied beter dan 
het provinciaal en Nederlandse 
gemiddelde

“Een mooie score. En dit is een 
goede steun in de rug voor alle 
mensen die werken aan het 
organiseren en uitvoeren van de 
gedecentraliseerde zorg. Maar 
natuurlijk willen we vooral dat 
de kwetsbare en zorg vragende 
mensen die zorg krijgen die ze 
nodig hebben.”

“Leefbaar Zeewolde zit met de 
VVD, CDA en de ChristenUnie in 
een coalitie. Aan de ene kant is 
er het college van Burgemeester 
en Wethouders met daarin 
de twee Leefbaar Zeewolde 
wethouders Winnie Prins en 
Rein Zijlstra. Aan de andere 
kant de raadsfracties die in de 
gemeenteraad hun partijen 
vertegenwoordigen.” 

“De coalitiepartners 
hebben met elkaar een 
samenwerkingsovereenkomst 
(het coalitie-akkoord) gesloten 
met daarin de in deze 
bestuursperiode gewenste 
programmapunten. Natuurlijk 
worden punten in het coalitie-
akkoord op details verder 
uitgewerkt, dit gebeurt in een 
collegiale en opbouwende sfeer.  
Daarnaast zijn er de zogenaamde 
vrije onderwerpen. Dit zijn 
zaken die niet in het coalitie-
akkoord zijn opgenomen en 
waar iedereen vrij voor of tegen 
kan stemmen. Met of zonder de 
coalitiegenoten. De renovatie van 
het sportcomplex ‘Het Baken’ is 
hiervan een goed voorbeeld.”

Vanaf 2015 zijn door de Rijksoverheid de zorgtaken (thuiszorg,  
jeugdzorg en de  WMO) neergelegd bij de gemeentes.

Winnie Prins is wethouder met de portefeuille Sociaal Domein.

Financiën en zorg; een vooruitblik

Winnie Prins en Rein Zijlstra werken veel samen, onder andere 
vanwege de almaar stijgende zorgkosten. Om deze stijging in 
de hand te houden is het nodig om te investeren in preventie. 
Voorkomen is immers beter dan genezen! Mensen zullen eerder 
hulp zoeken en op termijn zal dit kunnen zorgen voor lagere 
zorgkosten. 
De bijdrage vanuit de Rijksoverheid voor de zorg kan ieder jaar 
worden aangepast. We moeten dus blijven opletten en zuinig 
met onze middelen omgaan.

De Raad in uw Straat

Tijdens de algemene beschouwingen in juni 2016 heeft 
Leefbaar Zeewolde aangekondigd met een voorstel te komen 
om de inwoners van Zeewolde meer bij de lokale politiek te 
betrekken. Dit heeft geresulteerd in de unaniem aangenomen 
motie De Raad in uw Straat.
De eerste bijeenkomst van de Raad in uw Straat heeft in 
april in de wijk Horsterveld plaatsgevonden en werd goed 
bezocht. De reacties van de deelnemers waren zeer positief! 
Er werden veel zaken besproken in relatie tot verbondenheid, 
leefbaarheid en veiligheid. De raadswerkgroep Participatie & 
Digitalisering pakt deze punten op en gaat kijken met welke 
onderwerpen verder gewerkt kan worden. In het najaar volgt 
nog een Raad in uw Straat bijeenkomst in een andere wijk. De 
nieuwe gemeenteraad kan dan in 2018 met de ervaringen en 
de uitkomsten werken aan een vervolg.



Leefbaar Zeewolde heeft een duidelijke mening over het sportcomplex ‘Het Baken’. Het zwembad is 
toe aan vernieuwing. Wij zijn het eens met het college en de andere raadsfracties dat een gedeeltelijke 
vernieuwing en aanpassing van het zwembad aan de eisen van de huidige tijd nodig is. Een 
raadswerkgroep waarin ook Leefbaar Zeewolde zit, onderzoekt de behoefte en de haalbaarheid van 
diverse mogelijkheden. Hierbij worden ook andere locatie’s onderzocht waar dan een volledig nieuwe 
sporthal en zwembad gebouwd zouden kunnen worden.

Vanwege duurzaamheid en goed financieel beleid vindt Leefbaar Zeewolde het voorstel van het college 
om het zwembad op de huidige plek te gaan vernieuwen de beste keuze. In dit voorstel wordt het bad 
vergroot tot 25 meter, krijgt het een extra baan en een beweegbare bodem over de volledige lengte, een 
apart doelgroepenbad en mogelijk nog een speeltoestel. We verwachten dat elke andere mogelijkheid 
veel meer geld zal gaan kosten en de jaarlijkse lasten sterk zullen stijgen. De rekening zal vervolgens 
bij alle inwoners moeten worden neergelegd, bijvoorbeeld door het verhogen van de OZB. Leefbaar 
Zeewolde vindt dit geen goed beleid. 

Nog dit jaar zal de aanleg van de atletiekbaan op de plek 
van de huidige ijsbaan van start gaan. Met de komst 
van de atletiekbaan krijgt Zeewolde er een fantastische 
basissportvoorziening bij. 
“Zien sporten doet sporten”. Door de centrale ligging van 
de atletiekbaan in het dorp is de sportbeoefening duidelijk 
zichtbaar. 
De ijsbaan zal er in worden verwerkt door middel van een 
betonnen ovaal die om de atletiekbaan gelegd wordt. In de 
winter kan dit onder water gezet worden voor ijsvorming. Een 
extra voordeel van deze oplossing is dat er bij vorst veel eerder 
geschaatst kan worden.

Zeewolde heeft zich ondanks de economische tegenwind 
steeds kunnen blijven ontwikkelen en de nieuwbouw 
heeft nauwelijks vertraging gehad. De ontwikkelingen in 
de Polderwijk en op het bedrijventerrein Trekkersveld zijn 
daarvan duidelijke voorbeelden. Binnenkort wordt begonnen 
met de zandwinning voor het opspuiten van het strandgebied 
bij het Tulpeiland en de nieuwe dijk voor het Havengebied. 
Daarna zal de ‘Blauwe Diamant’ door middel van een 
schutsluis worden aangesloten op het Wolderwijd. Ook de 
herinrichting van de Aanloophaven en de ontwikkeling van de 
kop van het Noordereiland zijn bijna klaar.

Renovatie Sportcomplex Het Baken: Onze visie

Zien sporten doet sporten

Ruimte en Wonen

In hoeverre mag de gemeente economische 
activiteiten bedrijven?
Sinds 2014 is de ‘Wet Markt en Overheid’ van kracht die de mogelijkheden voor economische 
activiteiten door de gemeente beperkt om ‘oneerlijke’ concurrentie met de marktsector te 
voorkomen. Leefbaar Zeewolde vindt dit jammer omdat vanuit de inwoners regelmatig leuke 
ideeën komen wat de gemeente zou kunnen doen met bijvoorbeeld haar gebouwen. Alleen 
als de Gemeenteraad een activiteit aanmerkt als een Algemeen belang is een uitzondering op 
de Wet M&O mogelijk.

Wat is Leefbaar Zeewolde?
Leefbaar Zeewolde is dé lokale politieke partij die opkomt voor de lokale wensen en belangen van 
de inwoners van ons dorp. 

Voor wie is Leefbaar Zeewolde ?
Leefbaar Zeewolde is er voor alle inwoners. Met ons programma geven we invulling aan de
wensen van de inwoners. Elke 4 jaar toetsen we via de Leefbaarheidsmonitor aan de hand van 
10 terugkerende thema’s de belangrijkste aspecten van onder andere de leefbaarheid van ons
dorp.

Waarom zit Leefbaar Zeewolde in het college?
Bij de laatste verkiezingen in 2014 haalde Leefbaar Zeewolde 6 van de 19 raadzetels. Sinds 1998 
zijn wij onafgebroken de grootste partij van ons dorp. Op basis van het aantal raadszetels levert 
Leefbaar Zeewolde daarom twee wethouders in het college en heeft daarmee ‘de handen aan het 
stuur’.

Wie zijn nu de wethouders van  
Leefbaar Zeewolde?
Winnie Prins gaat over zorg, thuishulpbegeleiding en de verandering
van zorgverlening in onze gemeente. Voor Winnie is dit haar derde bestuursperiode.

Rein Zijlstra beheert onder andere de financiën. Dit is zijn tweede bestuursperiode. Hij is ook 
wethouder voor Sport en Cultuur.

Wilt u meer weten over de historische feiten van de afgelopen 20 jaar? Lees daarvoor op onze
website www.leefbaarzeewolde.nl de laatste pagina van de Typisch Leefbaar september 2015 onder 
“Publicaties”.



Leefbaar Zeewolde
bestuur@leefbaarzeewolde.nl

Vormgeving
Marjo Vliek [grafische] vormgeving

Druk
Holwerda Direct

Uitgave van

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 naar toe? Wat gaat er goed maar zou nog beter kunnen? 
 
Lid worden van Leefbaar Zeewolde betekent dat u direct invloed kunt uitoefenen 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

Verenigingsgegevens en contact

Leefbaar Zeewolde
Bestuur, p/a
Dasseburcht 40
3892 WE ZEEWOLDE
Telefoon 036-5225074

Volg ons ook op de sociale media:

Facebook: @rust.ruimte.groen
Twitter: @leefbaarzeewolde
Youtube kanaal: leefbaarzeewolde

We ontmoeten u graag!
De komende maanden kunt u de mensen van Leefbaar 
Zeewolde op diverse plaatsen in Zeewolde tegenkomen. Heeft u 
een vraag of wilt u uw mening geven over welk onderwerp dan 
ook, ga dan gerust met ons in gesprek. Wij vinden het leuk om u 
te ontmoeten!

Ons steunfractielid Reinier van Baalen zit als burgerraadslid in de commissie Ruimte & Wonen

Wie zijn de Raadsleden van Leefbaar Zeewolde?
Leefbaar Zeewolde heeft zes raadsleden in de gemeenteraad. Ter voorbereiding van de raadsvergaderingen vindt er maandelijks in 
drie commissies overleg plaats tussen raadspartijen. Hieruit volgt dan de meningsvorming voor de uiteindelijke debatten en besluiten 
tijdens de raadsvergadering. In de raadscommissies zitten namens Leefbaar Zeewolde:

Theun Schaaf Helmut Hermans Rob TullekenHerly Wowor Evert EkkerBen Sonneveld

•  Gemeentelijke financiën, jaarrekening en begroting

•  Gemeentelijke belastingen

•  Veiligheid, Brandweer en Politie

•  Gemeente als organisatie

Bestuur & Middelen

Rob Tulleken, Evert Ekker en Ben Sonneveld

•  Onderwijs en -voorzieningen

•  Sport en -voorzieningen

•  Cultuur en -voorzieningen

•  Zorgtaken en GGD

Onderwijs & Welzijn

Helmut Hermans en Herly Wowor

•  Bestemmingsplannen

•  Woningbouw

•  Ruimtelijke ordening

Ruimte & Wonen

Ben Sonneveld en Theun Schaaf


