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Vertel eens wat meer over jezelf
‘Sinds 1999 woon ik 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. In 
mijn vrije tijd doe ik veel vrijwil-
ligerswerk. Ik vind het belangrijk 
dat mensen elkaar ontmoeten, 
plezier hebben met elkaar en daar 
draag ik graag mijn steentje aan 
bij. Ik hou van zwemmen en lekker 
wandelen in onze bossen.’

Wat kunnen we van je 
verwachten?
‘Wat ik beloof doe ik ook. In deze 
Typisch Leefbaar kunt u lezen 
wat wij vier jaar geleden hebben 
beloofd én wat we hebben be-
reikt. Ik wil graag blijven werken 
aan een duurzaam en zorgzaam 
Zeewolde. Ook wil ik aan de slag 
met nieuwe vormen van demo-
cratie om inwoners nog dichter 

bij de gemeentelijke politiek te 
betrekken.’

Noem eens een paar duidelijke 
resultaten die behaald zijn
‘Een paar mooie voorbeelden zijn 
de decentralisatie van de Jeugd-
wet en WMO naar de gemeente. 
Dat is soepel verlopen, maar 
het was wel een stevige klus. De 
derde vleugel van de Sfinx is klaar 
en ondanks de crisisjaren zijn er 
toch woningen gebouwd in de 
Polderwijk. Er is begonnen met 
de aanleg van de atletiekbaan en, 
niet onbelangrijk, de financiën 
zijn nog steeds op orde zonder 
dat we de belasting extra hebben 
verhoogd. Dat hadden we name-
lijk beloofd!’

Wat staat er nog op de agenda? 
‘Het werk is nog niet af. Waar ik 
mij voor blijf inzetten is het be-
houd van het dorpse karakter van 
Zeewolde met een gevarieerde 

woningmarkt. Veel partijen willen 
het dorp nog fors laten door-
groeien en willen zelfs bouwen in 
onze bossen. Dat gaat ten koste 
van de rust, ruimte en de groene 
omgeving waarvoor juist zoveel 
mensen in Zeewolde zijn komen 
wonen. Daarnaast staan de ver-
dere verbetering van jeugdzorg, 
WMO en participatie hoog op 
mijn agenda en staat de nieuw-
bouw van zorgappartementen op 
de planning. Zo kunnen oude-
ren in Zeewolde blijven wonen, 
ook als ze zorg nodig hebben en 
hoeven ze niet van hun partner 
gescheiden te worden. Naast dit 
alles moet er een nieuwe visie 
op de toekomst van Zeewolde 
worden gemaakt. De nieuwe 
Omgevingswet biedt kansen en 
uitdagingen.

Kortom, er moet nog veel ge-
beuren en dat wil ik graag voor u 
doen.’

Sinds 1998 zit Leefbaar Zeewolde 
als grootste partij in de gemeente-
raad. Wij hebben geen enkele rela-
tie met andere Leefbaar-partijen 
en zijn volstrekt onafhankelijk. 
Wij zijn de 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 uitgangspun-

ten daarbij zijn “rust, ruimte en 
groen”. 

College
De afgelopen vier jaar zaten Win-
nie Prins en Rein Zijlstra namens 
Leefbaar Zeewolde in het College 
van B&W. Veel punten uit ons 
programma zijn gerealiseerd. Om 
er enkele te noemen: de financiële 
huishouding is stabiel en op orde. 

Op sport- en cultureel gebied 
kennen we een gezond beleid 
waarbij iedereen kan meedoen. 
De atletiekbaan wordt aangelegd. 
De gemeente verzorgt de jeugd-
zorg en maatschappelijke onder-
steuning met degelijk beleid en 
de Sfinx is uitgebreid. We hebben 
veel bereikt voor onze kiezers en 
daar willen we natuurlijk graag 
mee doorgaan.

Er is al veel gedaan, maar ook nog 
veel te doen 
Op veel beleidsterreinen zijn goede 
resultaten behaald, maar er moet 
nog van alles gebeuren. Zo blijft de 
dienstverlening aan inwoners die 
ondersteuning of zorg nodig heb-
ben erg belangrijk. We staan voor 
nieuwe financiële uitdagingen 
vanwege belastinghervormingen. 
Daarnaast moeten we ook verder 
nadenken over de toekomst van 
Zeewolde. Wij hebben heldere 
ideeën over hoe we al deze zaken 
voortvarend kunnen aanpakken, 
waarbij samenwerking met allerlei 
instanties belangrijk is.

Wij kiezen voor u!
Stabiliteit, continuïteit en ver-
trouwen 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 politieke par-
tijen doen met uw vertrouwen. 
Het team van Leefbaar Zeewolde 
heeft laten zien dat zij uw ver-
trouwen wél waard is. Wij vragen 
op woensdag 21 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 

‘Winnie leefbaar betrokken’
Sinds 2010 is Leefbaar Zeewolde als grootste partij in het College 
van B&W vertegenwoordigd. Winnie Prins heeft als wethouder de 
portefeuilles Sociaal Domein, Gezondheidszorg, Jeugd en jongeren, 
Sociaal cultureel werk en Ouderen. Door haar ervaring van de 
voorgaande jaren en haar grote betrokkenheid zijn de Jeugdwet en 
de WMO in 2015 bijna geruisloos overgegaan naar de gemeente 
Zeewolde. Graag stellen wij onze lijsttrekker aan u voor.

Wat is er zoal bereikt?
Onderstaande punten hebben we in de afgelopen 4 jaar bereikt 
en daarover zijn we best tevreden:

•  De financiën zijn nog steeds goed op orde zonder dat daarvoor 
de belastingen extra zijn verhoogd.

•  Dankzij gezond financieel beleid is het mogelijk om starters- 
leningen voort te zetten en is de duurzaamheidslening  
geïntroduceerd.

•  Naast extra geld voor het Jeugdsportfonds is er ook geld voor 
het Jeugdzwemfonds en het Jeugdcultuurfonds.

•  De Buurtsportcoach en Cultuurmakelaar zijn voortgezet en het 
Project ‘Sport en Cultuur introductieweken’ is gestart.

•  De atletiekvereniging en ijsclub kunnen uitzien naar een mooie 
accommodatie waarvan de aanleg is gestart.

•  De ontwikkeling van het Havenkwartier en de sluis is  
aanbesteed en wordt uitgevoerd.

•  De uitbreiding van de Sfinx met 28 huurappartementen en  
16 zorgappartementen is klaar.

•  De Aanloophaven is vernieuwd. Trekpleisters zijn de terrassen, 
het trekpontje, de uitkijktoren en waterspeelplek.

•  Een soepele decentralisatie van zorgtaken heeft plaats- 
gevonden en het ondersteuningshuis is opgezet.

•  Er komt geen villawijk in de bossen van het Horsterwold. 
•  Er komt een meetsysteem voor vliegtuiggeluid.
•  Wij zijn de ‘Raad op Straat’ gestart om directer met de  

inwoners te kunnen spreken.
•  Puur Zeewolde is gestart met veel activiteiten voor zowel 

bezoekers als voor onze eigen inwoners.
•  De werkgelegenheid is gegroeid dankzij een actief  

wervingsbeleid.

Dit zijn zomaar een aantal onderwerpen waarover de gemeen-
teraad besluiten heeft genomen. Natuurlijk is er nog veel meer 
bereikt, maar dat is teveel om op te noemen.

Op woensdag 21 maart a.s. zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Regelmatig houden wij u  
via onze Typisch Leefbaar brochures op de hoogte van allerlei ontwikkelingen. In deze  
Typisch Leefbaar maken wij de balans op. Wat hebben we de afgelopen periode voor u  
bereikt en wat willen we de komende jaren nog voor u bereiken? Ook stellen wij graag  
onze vijftien kandidaten aan u voor.

De balans van vier jaar politiek en besturen

Wij kiezen voor u! Kiest u ook voor ons?

Volg ons ook op de sociale media:
Facebook: @rust.ruimte.groen
Twitter: @leefbaarzeewolde
Youtube kanaal: leefbaarzeewolde



Ben Sonneveld

‘Zeewolde is en blijft een 
zelfstandige gemeente’

‘Zeewolde is een financieel 
gezond dorp met een stabiel 
en goed functionerend ge-
meentebestuur. Leefbaar Zee-
wolde is daarom tegen een 
fusie met andere gemeentes. 
Er zijn goede samenwerkings-
verbanden met omliggende 
gemeentes en dat willen we 
graag zo houden, maar wel 
met voldoende controle op de 
gemeenschappelijke regelin-
gen. Ik zal mij  daarom blijven 
inzetten om de zelfstandig-
heid van ons dorp te bewaren.’

Evert Ekker

‘Sociale cohesie,  
betrokken en verbonden’

‘Sociale cohesie is de samen-
hang tussen mensen. Hoe 
geven mensen in hun gedrag 
uitdrukking aan betrokken-
heid bij hun gezin, familie, 
straat, buurt en dorp? Het 
valt mij op dat Zeewoldena-
ren zich verbonden voelen 
met hun directe omgeving. 
Huidskleur, afkomst of 
maatschappelijke positie is 
niet van belang. Solidariteit 
met de minder sterken onder 
ons wel. Voor een leefbare 
samenleving is sociale cohesie 
onmisbaar en daar blijf ik mij 
voor inzetten.’ 

Els van Es

‘Volwassenenonderwijs 
terug in Zeewolde’

‘Goed onderwijs is het funda-
ment van onze samenleving. 
In onze kinderrijke gemeente 
zijn veel ouders nauw bij het 
onderwijs betrokken. Het aan-
bod van onderwijs moet van 
goede kwaliteit én divers zijn. 
Daarnaast wil ik stimuleren 
dat er voldoende stageplaat-
sen bij ons eigen bedrijfsleven 
in bijvoorbeeld ICT, Logistiek 
en Zorg komen. Ook is een 
wens dat het volwassenen-
onderwijs terug komt in het 
dorp, zodat het voor iedereen 
toegankelijk is.’

Helmut Hermans

‘Zeewolde sportiefste dorp 
van Nederland’

‘Vooral op zaterdag kun je zien 
dat veel inwoners enthousiast 
sporten. Bijna iedereen is wel 
betrokken bij deze belangrijke 
vrijetijdsbesteding. Zeewol-
denaren willen kunnen kiezen 
uit een breed sportaanbod op 
alle niveaus. Goede sport-
accommodaties en faciliteiten 
zijn daarvoor nodig. Met de 
nieuwe atletiek- en ijsbaan 
komt er weer een mooie 
sportvoorziening bij. Ik blijf 
mij inzetten om “Zeewolde, 
het sportiefste dorp van Ne-
derland” te maken.’

Joke Gort

‘Passende werkgelegenheid 
voor Zeewoldenaren’

‘Zeewolde ligt centraal in 
Nederland en heeft een goede 
bereikbaarheid. Dat is een 
belangrijke reden waarom 
bedrijven zich hier vestigen. 
Het gaat goed met de bedrij-
vigheid maar ik vind wel dat 
de werkgelegenheid moet 
passen bij onze inwoners. In 
de afgelopen jaren heeft Leef-
baar Zeewolde daar goede 
resultaten in behaald. Ook 
vind ik dat bedrijven goede 
stageplekken beschikbaar 
moeten hebben voor onze 
studenten en scholieren.’ 

Herly Wowor

‘Mobiliseer de capaciteiten 
en talenten van senioren’

‘Zorg, ondersteuning, wonen 
in het centrum en contact 
hebben met dorpsgenoten 
zijn wat mij betreft belang-
rijke elementen voor het 
welzijn van ouderen. Benut 
de kennis van onze senio-
ren want zij zijn belangrijk 
voor onze samenleving. Oog 
hebben voor eenzaamheid is 
daarbij ook van belang. Door 
de uitbreiding van de Sfinx 
kunnen ouderen nu zo lang 
mogelijk thuis wonen met 
passende zorg en hulp.  De 
nieuwbouw van een vergelijk-
baar zorgcomplex juich ik van 
harte toe.’

Rein Zijlstra

‘Inwoners zijn er niet om de 
begroting gezond te maken’

‘Een leefbare samenleving be-
tekent voor mij ook de lusten 
en lasten met elkaar delen. 
Een gezonde begroting is er 
voor de inwoners en die zijn er 
niet om de begroting gezond 
te maken! Dat is de afgelopen 
acht jaar ook steeds gelukt. 
Het sociale welzijn van onze 
inwoners staat dus centraal 
bij het financieel-economisch 
beleid. Door de vele nieuwe 
taken op het gebied van zorg 
en welzijn is dit een grote uit-
daging de komende jaren.’ 

        Speerpunten 2018-2022
Hieronder treft u een aantal belangrijke speerpunten aan die wij voor u willen bereiken. Wij willen 
natuurlijk nog veel meer. U kunt ons hele Verkiezingsprogramma vinden op www.leefbaarzeewolde.nl

   Een leefbare samenleving met een dorps 
karakter: geen stadse groei.

   Bescherming kernwaarden: rust, ruimte en 
groen. Geen woningbouw in het bos.

    Goede sportvoorzieningen, dus óók een 
betaalbaar zwembad.

   Een financieel gezond Zeewolde.

    Zorg en ondersteuning voor Zeewoldenaren die 
dat nodig hebben.

   Versterking saamhorigheid.

   Inspraak van inwoners bij het maken van beleid.

   Een leefbaar Zeewolde is een schoon Zeewolde: 
weg met het zwerfafval.



Theun Schaaf

‘Veiligheid op straat  
en in het verkeer!’

‘Besturen is ook zorgen voor 
een veilige omgeving in je 
straat, je buurt en in het 
verkeer. De verkeersregels 
moeten wat mij betreft stren-
ger worden gehandhaafd. De 
politie moet zichtbaar aan-
wezig zijn, wat bijdraagt aan 
veilige buurten en straten. 
Ook vind ik dat overlast door 
hangjongeren moet worden 
aangepakt door een integrale 
benadering waarbij buurt-
coaches, de jongeren zelf, 
politie en ouders naar oplos-
singen zoeken.’

 Jeroen van der Wals

‘Niet over, maar mét 
jongeren praten’

‘Een gezonde ontwikkeling 
voor jongeren vraagt om scho-
ling, werk en huisvesting. Ook  
sport en ontspanning zijn 
belangrijk. Ik weet dat de ge-
meente gezinnen ondersteunt 
die het moeilijk hebben met 
de opvoeding van jongeren. 
Maar: chillen, samen zijn met 
je vrienden, daar draait het 
ook om bij jongeren! In Zee-
wolde zijn er mogelijkheden, 
maar dat bepaalt deze groep 
liever zelf wel. Daarom wil ik 
graag weer een jongerenraad. 
Dus niet over, maar juist mét 
jongeren praten!’

Hans Visser

‘Recreatieve voorzieningen 
dichtbij huis’

‘Nieuwe recreatieve ontwik-
kelingen moeten niet alleen 
gericht zijn op bezoekers 
van buitenaf. Onze inwoners 
maken hier ook veel gebruik 
van. Zwemmen, naar het 
strand gaan, watersporten, 
fietsen en wandelen in onze 
bossen zijn mooie activiteiten 
om naast het werk te kunnen 
ontspannen en te genieten. Ik 
pleit voor een goed samenspel 
tussen inwoners, onderne-
mers en gemeente om de re-
creatiemogelijkheden verder 
te verbreden.’

Reinier van Baalen

‘De Raad op Straat: 
inwoners aan het woord!’

‘De moderne inwoner is 
zelfbewust, wil meedoen en 
gehoord worden bij belang-
rijke vraagstukken. Wij pleiten 
al sinds onze oprichting 
voor het betrekken van de 
inwoners bij het beleid. De 
wijkschouwen, het (digitaal) 
burgerpanel en vooral ook de 
“Raad op Straat”, een initiatief 
van Leefbaar Zeewolde, waar-
bij de gemeenteraad actief 
de bewoners opzoekt en het 
debat aangaat, zijn bestaande 
instrumenten waarbij u aan 
het woord komt!’

Karin Ekker-Vording

‘Laat het dorp  
een dorp blijven’

‘Zeewolde moet wel een 
echt dorp blijven. Gevari-
eerde woningbouw is goed 
mogelijk binnen de natuur-
lijke dorpsgrenzen, dus geen 
woningbouw in onze bossen! 
In de Polderwijk kunnen we 
nog 10 tot 15 jaar vooruit. Ik 
pleit voor een gelijke woning-
bouwverdeling in het lage-, 
midden- en dure segment, 
zodat iedereen hier kan wo-
nen, wat ook goed is voor de 
sociale cohesie in ons dorp. Ik 
ga mij inzetten om het dorpse 
karakter te behouden en te 
versterken.’

Betty van den Braber

‘Bouwen in het bos;  
dat doe je toch niet!’

‘Uit de Leefbaarheidsmonitor 
blijkt opnieuw dat een over-
grote meerderheid van onze 
inwoners geen woningbouw 
in onze bossen wil. Dit is sinds 
de oprichting ook een van 
onze  belangrijkste speerpun-
ten. Toch zijn er nog steeds 
politieke partijen die dit wel 
willen. Het bosgebied tegen-
over de sportvelden willen we 
behouden voor ontspanning 
en recreatie. 
Het is de hoogste tijd dat ons 
plan voor een Ontmoetings-
bos hier gerealiseerd wordt.’

Steven Scheffer  

‘Ambulance terug  
in het dorp’

‘Een leefbaar Zeewolde is 
een gezond Zeewolde met 
goede voorzieningen voor 
alle inwoners. Ik vind dat de 
basiszorg zoals de huisarts en 
tandarts goed op orde is. Ook 
voor mensen met een fysieke, 
psychische of verstandelijke 
beperking is er ondersteu-
ning. Maar goede gezond-
heidsondersteuning vraagt 
ook om een goede infrastruc-
tuur. Daarom pleit Leefbaar 
Zeewolde al jaren voor een 
ambulance- en huisartsen-
post in het dorp.’ 

        Speerpunten 2018-2022
Hieronder treft u een aantal belangrijke speerpunten aan die wij voor u willen bereiken. Wij willen 
natuurlijk nog veel meer. U kunt ons hele Verkiezingsprogramma vinden op www.leefbaarzeewolde.nl

   Senioren maken actief deel uit van onze 
samenleving.

   Praten mét en niet over jongeren: jongerenraad.

   Duurzame bedrijvigheid die past bij Zeewolde.

   Verbeteren Openbaar Vervoer door de Provincie.

   Aantrekkelijk en levendig centrum.

   Gevarieerde woningbouw voor alle 
doelgroepen.

   Veilige woonomgeving.

   Geen geluidsoverlast van vliegroutes boven 
Zeewolde.

   Ambulance- en huisartsenpost in het dorp.



NAJAAR 1995

Er heerst grote ontevredenheid 
onder de inwoners van Zeewolde 
over de toekomstplannen voor 
het dorp en de manier waarop het 
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 over-
macht de gemeenteraadsverkiezin-
gen. De partij krijgt vijf raadszetels. 
Martin Etman wordt wethouder in 
het nieuwe College. 

JANUARI 2001

De wethouder van Leefbaar Zee-
wolde treedt terug uit het College, 
omdat de partij vindt dat de ge-
kozen ontwikkeling van Zeewolde 
niet past bij haar visie en die van 
haar kiezers. 

MAART 2002

Leefbaar Zeewolde wint opnieuw 
de gemeenteraadsverkiezingen, 
maar de andere partijen wil-
len 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 Leefbaar-
heidsmonitor. 

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. 

NAJAAR 2005

Zeewolde heeft weer een sluitende 
begroting en goede financiële voor-
uitzichten zonder dat de  
OZB-belasting extra is verhoogd. 

MAART 2006

Leefbaar Zeewolde wint voor de 
derde keer op rij de gemeente-
raadsverkiezingen. 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 pre-
ventief toezicht te beëindigen. 
Zeewolde is weer baas over eigen 
portemonnee. 

ZOMER 2008

Door het aftreden van de  
CU-wethouder na het mislukken 
van een schoolverzamelgebouw  
in de Polderwijk, is er geen  
meerderheid meer in de raad.  
Leefbaar Zeewolde-Collegeleden 
Michiel Schouten en Winnie Prins 
en VVD-collega Lodders treden 
terug. Pas een half jaar later wordt 
er een nieuw College zonder 
Leefbaar Zeewolde en de VVD 
geformeerd. 

MAART 2010

Voor de vierde keer op rij wint 
Leefbaar Zeewolde de gemeente-
raadsverkiezingen. Met maar 
liefst 7 raadsleden en 2 wethou-
ders – 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. 

MAART 2014

Voor de vijfde keer komt Leefbaar 
Zeewolde als grootste partij uit de 
verkiezingen met 6 raadsleden. 
Winnie Prins en Rein Zijlstra blijven 
aan als wethouders.

DECEMBER 2015

De atletiekbaan op de ijsbaan-
locatie is een feit; Leefbaar Zee-
wolde heeft daar vanaf 2011 voor 
gepleit.

NOVEMBER 2016

Het Leefbaar Zeewolde-voorstel 
‘Raad op Straat’ wordt in de  
gemeenteraad unaniem  
aangenomen. Inwoners krijgen  
nu betere mogelijkheden om 
direct met de politiek hun wensen 
te delen.

FEBRUARI 2018

Via de Leefbaarheidskrant  
presenteert Leefbaar Zeewolde  
de uitkomsten van alweer de  
6e Leefbaarheidsmonitor. 

21 MAART 2018

Nieuwe gemeenteraadsverkiezin-
gen. Leefbaar Zeewolde is de échte 
lokale partij en wil graag opnieuw 
bestuursverantwoordelijkheid 
dragen. Wij vragen opnieuw uw 
steun en vertrouwen. Er is nog veel 
te doen…! 

De historie van  
Leefbaar Zeewolde

‘Ik ben in Zeewolde opgegroeid en 
tijdens mijn jeugd ben ik ploeg-
leider geweest van de jongeren-
raad BAM. Toen ben ik voor het 
eerst met de politiek in aanraking 
gekomen. Mijn visie op Zeewolde 
sluit goed aan bij die van Leefbaar 
Zeewolde en het is daarom een 
logische keus om voor deze partij 
te kiezen en mij in te zetten voor 

ons mooie dorp. Jongeren zijn nu 
niet goed vertegenwoordigd in de 
politiek van Zeewolde; dat is  
jammer en een gemiste kans!’

Jongeren horen er gewoon bij
‘Ik vind de politiek best toeganke-
lijk en natuurlijk horen jongeren 
daarbij! Jonge inwoners hebben 
mooie, spannende en leuke  

ideeën en kunnen originele  
initiatieven aandragen waar an-
deren niet opkomen. De politieke 
betrokkenheid die ik al had tijdens 
mijn tijd bij de jongerenraad BAM, 
wil ik gebruiken om jongeren te 
betrekken om een nieuwe Jonge-
renraad in Zeewolde op te richten. 
Daar heb ik jullie steun wel voor 
nodig!

Dus, denk mee, doe mee, laat je 
horen en ga absoluut stemmen op 
21 maart!

Leefbaar Zeewolde is er trots op dat Jeroen van der Wals op een 
verkiesbare plek op de kandidatenlijst staat. Hij stelt zich graag  
even aan u voor.

‘Jongeren zijn de toekomst 
van onze maatschappij’

Bestuur en fractie Leefbaar Zeewolde
bestuur@leefbaarzeewolde.nl

Vormgeving  Marjo Vliek [grafische] vormgeving

Druk Holwerda Direct

Uitgave van Volg ons ook op de sociale media:
Facebook: @rust.ruimte.groen
Twitter: @leefbaarzeewolde
Youtube kanaal: leefbaarzeewolde

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

Kandidatenlijst
Leefbaar Zeewolde

1. Winnie Prins

2. Ben Sonneveld

3. Evert Ekker

4. Els van Es

5. Helmut Hermans

6. Theun Schaaf

7. Jeroen van der Wals

8. Hans Visser

9. Reinier van Baalen

10. Karin Ekker-Vording

11. Betty van den Braber

12. Steven Scheffer

13. Joke Gort

14. Herly Wowor

15. Rein Zijlstra

Maak gebruik van uw stemrecht en ga stemmen 

op woensdag 21 maart. Leefbaar Zeewolde heeft 

opnieuw uw steun nodig om door te gaan en onze 

gezamenlijke doelstellingen te bereiken: een mooi en 

leefbaar dorp waar mensen in een dorpse, prettige, 

groene en ruime omgeving veilig kunnen wonen, 

werken en recreëren en vooral met respect met elkaar 

en onze omgeving omgaan.

Alles wat u en wij willen 
gaat niet vanzelf!

1
lijst

Stem lijst 1.

Wij kiezen voor u! Kiest u voor ons?


