
Typisch Leefbaar
Belofte maakt schuld!
Op 3 maart van dit jaar heeft u massaal voor Leefbaar Zeewolde geko-
zen. Meer dan 33% van de kiezers heeft op ons gestemd, waardoor wij 
u met maar liefst 7 van de 19 raadszetels mogen vertegenwoordigen. 
Dat is uniek! Voor de vierde keer op rij heeft u van Leefbaar Zeewolde 
de grootste partij gemaakt. Uw stem betekent dat u het eens bent 
met onze visie op Zeewolde. Een mooi en leefbaar dorp, waar men-
sen in een dorpse, prettige, groene en ruime omgeving veilig kunnen 
wonen, werken, recreëren en vooral met respect met elkaar en onze 
omgeving omgaan.

Na de college-onderhandelingen 
is er een ambitieus programma 
gemaakt en vanaf mei van dit 
jaar is het College van Burge-
meester en Wethouders hard aan 
het werk gegaan om dat pro-
gramma uit te voeren. Leefbaar 
Zeewolde heeft met Winnie Prins 
en Rein Zijlstra twee wethouders 
in het College die van aanpak-
ken weten want…, belofte maakt 
schuld! Veel van onze verkie-
zingspunten zijn overgenomen in 
het Collegeprogramma en nu is 
het zaak deze op te pakken en tot 
een goed einde te brengen.

Leefbaarheidsmonitor
Naast onze eigen visie op Zee-
wolde, baseren wij ons program-
ma ook op de uitkomsten van 
de Leefbaarheidsmonitor die wij 
regelmatig door de Hogeschool 
Windesheim laten uitvoeren. 
Deze monitor heeft tot doel uw 
mening te peilen en over een 
langere tijd te volgen met betrek-
king tot allerlei onderwerpen die 
de inwoners belangrijk vinden. 
Als échte lokale partij willen wij 
goed luisteren naar de inwoners. 
U kiest ons en u geeft ons voor 
vier jaar uw vertrouwen. Wij 
willen ons graag verantwoorden 
over wat we voor u hebben ge-
daan en waar we mee bezig zijn. 
Dat doen we onder andere door 
het uitgeven van deze brochure 
die u de  afgelopen jaren telkens 
net voor de zomervakantie hebt 
ontvangen. Maar in een verkie-
zingsjaar vinden wij het beter om 

Jongeren van De Basisz zorgen voor groenonderhoud Leefbaarheidsrotonde

De door Leefbaar Zeewolde geadopteerde rotonde Spiekweg – Horsterweg wordt sinds enkele maanden 
onkruidvrij gehouden door jongeren van De Basisz. Deze Zeewolder instantie biedt jongeren van 17 tot 28 
jaar, ongeacht hun achtergrond, een tijdelijke werkplek om hen uiteindelijk weer op weg te helpen naar 
een opleiding, een baan of een combinatie van beide.
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Goede winkelvoorzieningen in Zeewolde.

Wonen in een groene omgeving.

het op te schuiven naar het einde 
van het jaar omdat er dan al wat 
meer te vertellen is.
 
Fractie en wethouders
Verderop in deze brochure leest 
u waar onze fractieleden en wet-
houders zich mee bezighouden 
en wat hen beweegt om in de lo-
kale politiek werkzaam te zijn. De 
fractie is een hecht team van ze-

ven enthousiaste raadsleden. Het 
is mijn voorrecht om daar leiding 
aan te geven en de onderlinge sa-
menwerking gaat voortreffelijk. 
Bovendien hebben wij nog een 
aantal steunfractieleden die ons 
bijstaan in het politieke werk. Dit 
zijn mensen die (nog) niet in de 
politieke voorhoede bezig willen 
zijn, maar die wel grote interesse 
hebben in het reilen en zeilen 
van de lokale politiek in ons dorp. 
Wellicht ziet u hen in een volgen-
de periode wel op de voorgrond. 
Dat hoop ik van harte, want het 
is belangrijk dat er steeds weer 
mensen komen met frisse ideeën 
over hoe de toekomst van ons 
dorp er uit moet zien.
Vanaf deze plaats wens ik u, 
mede namens alle fractie-, be-
stuursleden en  wethouders, hele 
fijne feestdagen en een gezond 
en voorspoedig 2011.

Ben Sonneveld,
fractievoorzitter  
Leefbaar Zeewolde

Publieksactie
In 2009 heeft Leefbaar Zeewolde 
alle inwoners uitgenodigd om 
een ontwerp te maken voor de 
rotonde. Dat heeft veel reacties 
opgeleverd. Er is toen voor 
gekozen om uit verschillende 
ontwerpen elementen te halen 
en die te verwerken in een 
definitief ontwerp. Dit ontwerp is 
goedgekeurd door de gemeente. 
Vervolgens heeft Leefbaar 
Zeewolde offertes opgevraagd 
bij een aantal groenbedrijven. 
De opdracht tot aanleg en 
beplanting is aan DonkerGroen 
verstrekt. Eind 2009 is de rotonde 
opgeleverd. Door de strenge 
winter is er jammer genoeg veel 
schade ontstaan, dit wordt zo 
spoedig mogelijk hersteld.

Schoffelen
Op de foto is te zien hoe er 
onderhoud wordt gepleegd. Dit 
gebeurt wekelijks. Omdat het 
niet eenvoudig was om steeds 

voldoende vrijwilligers te regelen 
die het onderhoud zouden 
doen, opperde raadslid Helmut 
Hermans van Leefbaar Zeewolde 
om jongeren van De Basisz bij 
het onderhoud van de rotonde 
te betrekken. We slaan hiermee 
twee vliegen in één klap: op deze 
manier hebben we de mankracht 
én we helpen jongeren ervaring 
op te doen. Daarmee kunnen zij 
hopelijk op enig moment weer 
in het gewone arbeidsproces 
instromen. 

Sponsoring
Het is een mooi gezicht om de 
jongeren in hun speciale kledij 
onder begeleiding van Willem 
aan het werk te zien. Leefbaar 
Zeewolde heeft met sponsoring 
van Welkoop Zeewolde goed 
tuingereedschap aangeschaft 
en cadeau gedaan aan De 
Basisz zodat de jongeren de 
werkzaamheden goed kunnen 
uitvoeren.



Rein Zijlstra is niet alleen wet-
houder Financiën binnen de 
gemeente Zeewolde maar ook 
loco-burgemeester en belast met 
de aandachtsgebieden Grondbe-
drijf en Sport. In februari gaf hij 
aan graag de mening van inwo-
ners te willen horen en bij de 
besluitvorming te betrekken.
Rein: ‘De gemeenteraad heeft 
jaren geleden tot mijn spijt 
besloten geen referendum te 
houden. Dus is het belangrijk om 
op een andere manier input en 
inspraak vanuit de inwoners te 
krijgen. Denk aan voorlichtings-
bijeenkomsten of een internet-
burgerpanel. Want inspraak helpt 
bij het creëren van draagvlak, 
zoals we konden zien bij de 
strandontwikkeling. En wat mij 
betreft: hoe eerder, hoe beter. In 
elk geval voordat alle plannen al 
tot omvangrijke rapporten zijn 
uitgewerkt en bijsturing bijna 
niet meer mogelijk is.’

Eén kind, één plan
Winnie Prins heeft als wethou-
der Ruimte en samenleving, 
onder meer Ruimtelijke orde-
ning, Volkshuisvesting/wonen, 
Jeugd en Jongeren en Ouderen 
in haar portefeuille. Een van haar 
aandachtspunten is het jeugdbe-
leid. Winnie: ‘Het jeugdbeleid is 

‘Gewoon doen’

‘Input van de inwoners is 
belangrijk en hoe eerder, 

hoe beter.’

In ‘Typisch Leefbaar’ van februari vertelden kandidaten Winnie Prins en Rein Zijlstra over hun 
toekomstplannen en -visie. Toen voerde Leefbaar Zeewolde nog oppositie. Na de verkiezingswinst zit de 
partij met twee wethouders in het College en heeft het Coalitieakkoord Zeewolde 2010-2014, getiteld 
‘Gewoon doen’ ondertekend. Hoog tijd om de twee kersverse wethouders te bevragen over hun plannen.

Wethouders Winnie Prins en Rein Zijlstra:

momenteel erg versnipperd, met 
zo’n 39 verschillende producten 
en evenzoveel organisaties. Een 
kind met diverse problemen 
heeft contact met verschillende 
hulpverleners en krijgt soms te-
genstrijdige adviezen. Wij pleiten 
voor meer samenwerking: één 
kind, één plan. Om problemen in 
een vroeger stadium te signale-
ren, willen we de vrijetijdsbeste-
ding, zoals sportverenigingen en 
uitgaansgelegenheden, bij het 
jeugdbeleid betrekken. Soms is 
een gesprekje en schouderklopje 
voldoende. In andere gevallen is 
het beter een kind door te verwij-
zen naar de jeugdhulpverlening.’

Zeewolde is een jonge gemeente, 
maar de groep senioren groeit. 
Wat gaan jullie zoal voor hen 
doen?
Winnie: ‘We zijn bezig met een 
woon-zorgcomplex dat nog in 
deze periode tot stand moet ko-
men. Het complex zal plaats bie-
den aan minimaal 58 psychoge-
riatrische patiënten. Deze groep 
is nu nog aangewezen op andere 
gemeenten. We zijn bij deze plan-
nen natuurlijk wel afhankelijk 
van andere partijen zoals bijvoor-
beeld de zorgleveranciers.’

Jullie willen de ambulance terug 
in het dorp. Gaat dat lukken?
Rein: ‘Mede door landelijke bezui-
nigingsmaatregelen is de ambu-
lancepost jaren geleden naar het 
buitengebied verplaatst, zodat 
de ambulance ook voor andere 

gemeenten ingezet kan worden. 
Dat was veel van onze inwoners 
een doorn in het oog. Op dit 
moment bekijken we of we onze 
brandweerkazerne op een andere 
locatie in Zeewolde kunnen huis-
vesten om de voorgeschreven 
opkomst- en aanrijdtijden te 
kunnen behalen. Wat ons betreft 
wordt dat dan een gezamenlijke 
locatie, voor zowel de brandweer 
als de ambulance.’

Geen vliegroutes over Zeewolde. 
Hoe is de stand van zaken?
Rein: ‘Om Schiphol te ontlasten, 
wordt vliegveld Lelystad uitge-
breid, onder meer door het ver-
lengen van de start- en landings-
baan. Dat betekent in elk geval 
meer vliegverkeer. We zijn niet 
tegen uitbreiding van Luchtha-
ven Lelystad, maar wel tegen de 
vliegroutes over Zeewolde. Daar 
gaan wij ons tegen verzetten, ook 
omdat we weten dat er alterna-
tieve vliegroutes zijn. We hebben 
een flink bedrag gereserveerd om 
zo nodig professionele juridische 
bijstand te bekostigen.’

Jullie wilden geen woningen in de 
bossen aan de rand van Zeewolde.
Rein: ‘Klopt, en dat staat ook 
zwart op wit in het coalitieak-
koord: geen woningbouw in het 
G-gebied. Die garantie kunnen we 
onze inwoners voor de komende 
raadsperiode geven. Wel gaan 
we de komende jaren door met 
woningbouw in de Polderwijk. 
Kleinschalig en bijzonder zullen 
daarvan de kernwoorden zijn.’

En hoe realiseren jullie passende 
huisvesting voor de verschillende 
doelgroepen?
Winnie: ‘We willen onderzoeken 
wat de werkelijke woonbehoef-
ten zijn van de verschillende 
groepen. Zo zijn er veel apparte-
menten voor ouderen gebouwd, 
terwijl zij heel andere woonwen-
sen blijken te hebben. En wat is 
hun budget? Door nieuwe Euro-
pese regelgeving komen huishou-
dens met een inkomen boven de 
€ 33.000 binnenkort niet meer 
in aanmerking voor een sociale 
huurwoning. Maar een huur 
van meer dan € 647 kunnen zij 
vaak niet opbrengen. Voor deze 
groep zouden we middeldure 
woningen moeten bouwen tus-
sen € 130.000 en € 180.000. Het 
is een lastige problematiek om 
het woningaanbod goed op de 
behoeften af te stemmen. Het 
raadplegen van de bewoners 
gebeurt via de jaarlijkse woning-
marktmonitor. Daarnaast polsen 
we de ouderen via de senioren-
raad en hebben we plannen om 
voor jongeren social media in te 
zetten.’

Wat houdt de wijkgerichte 
benadering bij het inrichten van 
woonwijken in?
Winnie: ‘De bewonerssamenstel-
ling per wijk varieert sterk. En 
daarmee de inrichtingswensen. 
Zo zitten bewoners met oudere 
kinderen niet te wachten op 
een speelplaats met alleen een 
wipkip en wonen er veel seni-
oren in zo’n buurt dan kan er 
bijvoorbeeld behoefte zijn aan 
lagere stoepranden. We houden 
per wijk een wijkschouw om de 
woonwensen van bewoners te 
inventariseren en er is budget 
beschikbaar om een en ander te 
realiseren. Natuurlijk verandert 
de leeftijdsopbouw na verloop 
van tijd. Zo zullen ouderen naar 
kleinere woningen vertrekken en 
plaats maken voor jonge gezin-
nen. Dat vraagt om aanpassingen 
van de inrichting, die we heb-
ben opgenomen in het normale 
wijkonderhoud.’

Het versterken van de sociale 
cohesie. Hoe willen jullie dat gaan 
bewerkstelligen?
Rein: ‘Sport is een belangrijk 
instrument om de sociale cohesie 
te bevorderen. Maar dat geldt 
bijvoorbeeld ook voor cultuur en 
onderwijs. Het principe van het 
gezamenlijk gebruikmaken van 

accommodaties kunnen we door-
trekken naar cultuur, onderwijs 
en zorg. Dat versterkt de onder-
linge band en dringt de kosten 
terug.’

Hoe staat het met bedrijvigheid 
die past bij Zeewolde?
Rein: ‘Wij kunnen ondernemers 
een goed vestigingsklimaat bie-
den. Onze grote pluspunten? Een 
prachtig dorp, centraal gelegen 
in Nederland, dicht bij diverse 
snelwegen en nog betaalbaar 
ook. Als gemeente proberen we 
Zeewolde onder meer op beurzen 
te promoten als een bij uitstek 
geschikte plek om een bedrijf te 
starten. Ons doel is te komen tot 
een economisch sterk, veerkrach-
tig Zeewolde met een groeiende 
lokale economie.’

Wat vinden jullie nog belangrijk 
om in deze editie van Typisch Leef-
baar te melden?
Winnie: ‘De groep mensen met 
problemen is maar 5% van alle 
inwoners. Daarom moet er ook 
aandacht zijn voor het grote ge-
heel. Voor jongeren bijvoorbeeld: 
we willen er ook voor hen zijn. 
Door bijvoorbeeld een jongeren-
centrum te realiseren, een soort 
huiskamer waar ze welkom zijn 
na school.’
Rein: ‘Ik vind het belangrijk te 
benadrukken dat Zeewolde het 
dorpse karakter moet behouden. 
En dat we als gemeenteraad en 
college bij het invullen van onze 
kernwaarden kiezen voor kwali-
teit in plaats van kwantiteit.’

‘Gezinnen met oudere kinderen 
zitten niet te wachten op een 

wipkip.’

Rein Zijlstra en Winnie Prins bij de Aanloophaven.



 

Onze verkiezingsbeloften,  
nu concrete plannen
Je hoort mensen wel eens zeggen dat politici allerlei mooie 
dingen beloven in verkiezingstijd, maar dat daar naderhand 
niets van terecht komt. Wij kunnen ons daarbij wel iets voorstel-
len, maar als échte lokale partij gaan wij gewoon doen wat we 
beloven! Heel veel onderdelen uit ons verkiezingsprogramma 
zijn overgenomen in het collegeprogramma. Dat is al de eerste 
winst. Nu gaan we aan het werk om het ook daadwerkelijk uit 
te voeren. De komende jaren houden wij u op de hoogte van de 
resultaten. Hieronder treft u de 12 belangrijkste punten aan:

1.  In het G-gebied (bos bij de manege en begraafplaats) komt 
geen woningbouw.

2.  De belastingen gaan niet verder omhoog dan met de infla-
tiecorrectie.

3.  We gaan werken aan een leefbare en veilige woon- en leef-
omgeving.

4. Er komt nu een echt actief jongerenbeleid.

5. De ambulance komt terug in het dorp.

6. Verbreding van het Voortgezet Onderwijs krijgt prioriteit.

7.  Er komt een passend Ouderenbeleid: wonen, zorg, mobili-
teit en meedoen in de samenleving.

8. De lokale economie en werkgelegenheid worden versterkt.

9.  We streven naar betere communicatie met en participatie 
van de inwoners.

10.  De bereikbaarheid van Zeewolde wordt verbeterd, inclusief 
het openbaar vervoer.

11.  Het ambtelijk apparaat gaat nog efficiënter werken en waar 
het kan gaan we nog meer samenwerken met andere ge-
meenten om de kwaliteit van de dienstverlening te optima-
liseren.

12.  De kernwaarde van het collegeprogramma is kwaliteit en 
geen kwantiteit.

Landelijk kiezen we allemaal  
anders, maar lokaal is het dorp 
Zeewolde ons gezamenlijk doel

Leefbaar Zeewolde is altijd op zoek naar nieuwe, enthousiaste leden!

Regelmatig geven mensen zich op als lid van Leefbaar Zeewolde. Soms willen ze ook meer zijn dan lid alleen. 
Ook dan bent u van harte welkom. Een aantal keren per jaar komt onze ‘brainstormgroep’ bij elkaar om over on-
derwerpen te praten die wij als partij op de politieke agenda willen zetten. Wilt u nóg dichter bij het vuur zitten, 
meld u dan aan als lid van de ‘steunfractie’. Denk mee, praat mee, doe mee. Politiek is leuker dan u denkt! Maak 
uw keus, vul de antwoordbon in en stuur deze vandaag nog op.

Ja, ik word lid van Leefbaar Zeewolde 
O persoonlijk lidmaatschap € 7,50  O Informeer mij over de ‘brainstormgroep’
O gezinslidmaatschap € 12,50  O Informeer mij over de ‘steunfractie’

Naam:

Adres:

Tel.nr:

e-mail:
U kunt zich ook aanmelden op onze website www.leefbaarzeewolde.nl

Onze zeven fractieleden stemmen landelijk op verschillende politieke partijen, maar in Zeewolde staat het 
algemeen belang van ons dorp voorop. Dat is wat ons bindt in Leefbaar Zeewolde. Het is mooi dat ruim 33% 
van de kiezers dat ook vindt. 

Rob Tulleken, werkzaam in 
de IT-sector, omarmt onze 
visie dat Zeewolde vooral 
nog ‘organisch’ mag groeien 
zodat de jeugd hier straks ook 
zelfstandig kan wonen als ze 
dat willen. 

Fractievoorzitter Ben Sonneveld 
strijdt al jaren tegen de aan- 
en uitvliegroutes die mogelijk 
boven Zeewolde komen te 
liggen als het vliegveld van 
Lelystad gaat uitbreiden. 

Helmut Hermans heeft zijn 
hart verpand aan de recreatie 
en sport in ons dorp. Een 
levendig verenigingsleven is 
een belangrijke voorwaarde 
voor sociale cohesie. Daar 
moeten we in blijven 
investeren. 

Jeanine van Leeuwen is terug van 
weggeweest. Zij ziet de diversiteit 
bij de jeugd binnen de verschillende 
leeftijdsgroepen en die jeugd verdient 
een eigen plek in ons dorp. Wij moeten 
niet steeds voor hen denken, maar 
ze moeten zelf hun zegje doen. Daar 
gaan we mee aan de slag.

Peter Koelewijn, voormalig 
inspecteur onderwijs, blijft zich 
inzetten om meer praktische 
leerwegen voor het VMBO in 
Zeewolde te realiseren. ICT, 
logistiek, zorg en administratie 
zijn studierichtingen die 
aansluiten bij ons bedrijfsleven. 
Die leerwegen moeten hier dus 
snel komen! 

Theun Schaaf heeft eerder 
in de raad gezeten en als 
verkeersdeskundige merkt hij 
dat Zeewolde haar grenzen 
bereikt. Er moet veel gebeuren 
om het langzame en snelle 
verkeer veilig op elkaar af te 
stemmen in dit dorp. 

Betty van den Braber merkt 
dat heel veel mensen zich 
verantwoordelijk voelen voor 
hun woon- en leefomgeving en 
bewust in Zeewolde zijn komen 
wonen vanwege het dorpse 
karakter. Dat moet zo blijven!

U ziet het: zeven gedreven mensen die samen als team voor u aan het werk 
zijn om Zeewolde leefbaar te houden. De fractievergaderingen zijn openbaar 
en vrij toegankelijk. U bent van harte welkom. 

Kijk voor data op de website www.leefbaarzeewolde.nl
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Uitgave van

maar met weinig ruimte rondom. 
En geen scholen en speelgelegen-
heid in de buurt voor de twee-
ling. Zo kwamen we in de polder 
terecht en vonden we ons huis in 

Wijds wonen in Zeewolde

Naar hartenlust spelen en sporten in Zeewolde

Yvonne Kooij-Bongers (54) woont 
al 16 jaar met haar man en twee-
ling in Zeewolde-Zuid. Yvonne: 
‘We woonden destijds in Hilver-
sum. Een leuk dertigerjaren huis, 

‘Ik ben geboren en opgegroeid in 
het Gooi. Maar toen ik op zoek 
ging naar een eigen woning, 
was dat in die regio onbetaal-
baar. In Zeewolde kon ik wel een 
mooi huis kopen.’ Aan het woord 
is Hein Smelt (46). Hij woont 
sinds 1992 met zijn gezin net 
buiten het centrum. Hein: ‘Een 
kinderrijke buurt met de scho-
len eromheen en het zwembad 
en de sportvelden dichtbij.’ Zijn 
kinderen, een jongen van 10 en 
een tweeling van vijf, kunnen 
naar hartenlust spelen in de wijk. 

‘Zo’n twee maanden geleden is 
het speelpleintje bij ons aan de 
overkant helemaal vernieuwd. De 
speeltoestellen zijn vervangen en 
er is nieuwe beplanting,’ vertelt 
Hein. ‘Zoals Leefbaar Zeewolde 
heeft beloofd, is goed naar onze 
wensen geluisterd bij de inrich-
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voldoende 
frankeren

Geen extra belastingverhoging

In de periode 2004-2008 is onder bestuurlijke verantwoordelijkheid 
van Leefbaar Zeewolde de begroting weer zodanig op orde gebracht 
dat Zeewolde onder het toenmalige provinciale financiële toezicht is 
uitgekomen. Dat hebben we kunnen bereiken zonder de belastingen 
voor de inwoners boventrendmatig te verhogen.

Opnieuw hangen er donkere 
financiële wolken boven Zee-
wolde. We weten allemaal dat  
de regering in Den Haag stevig 
gaat bezuinigen als gevolg van de 
economische crisis en hierdoor 
zal de gemeente minder geld ont-
vangen. Hoeveel minder is helaas 
nog onbekend, maar de gemeen-
teraad zal komend jaar toch een 
aantal minder leuke besluiten 
moeten nemen.

Rekening niet bij de inwoners
De nieuw gekozen gemeenteraad 
heeft eerder dit jaar al een aantal 
kaders vastgesteld waarlangs om-
buigingen kunnen plaatsvinden. 
Afhankelijk van hoeveel minder 
geld we ontvangen kunnen dan 

direct keuzes worden gemaakt. 
Net als toen, wil Leefbaar Zeewol-
de de rekening niet bij de inwo-
ners leggen door de belastingen 
extra te verhogen. De belastingen 
mogen alleen omhoog met de 
gebruikelijke inflatiecorrectie.

Blijven investeren
Toch zullen we blijven investeren 
in de toekomst, zodat Zeewolde 
een prachtig dorp blijft om in te 
wonen en te leven: bijvoorbeeld 
door het afronden van de herin-
richting van het Woldstrand en de 
Aanloophaven, het afmaken van 
de Blauwe Diamant en het ont-
wikkelen van het Havenkwartier. 
En door te investeren in jeugd- en 
ouderenzorg.

‘Je komt met een 
wandeling of fietstocht 
bijna niemand tegen.’

ting van de speelplaats,’ stelt 
Hein tevreden vast. ‘De buurt-
bewoners konden kiezen uit drie 
modules. We konden allemaal 
stemmen op een van de alter-
natieven en dat met de meeste 
stemmen is nu uitgevoerd.’

Sporten vlakbij huis
Ook buiten de wijk is het gezin 
actief. De kinderen zitten alle drie 
op scouting, in de winter in een 
gebouw in het bos, ’s zomers in 
de haven. Zodra kinderen hun 
zwemdiploma’s hebben, gaan 
ze ook het water op. ‘Het is een 
heel actieve scoutingvereniging,’ 

Yvonne bij het gesloten jeugdcentrum Backstage: ‘Jammer dat er voor 
jongeren zo weinig meer is.’

Blijven investeren in de Aanloophaven.

Rust en ruimte in het dorp.

Zeewolde. Wat ons zo aanspreekt 
in Zeewolde zijn de ruimte en 
betrekkelijke rust in, maar vooral 
rondom het dorp. Je komt er 
met een wandeling of fietstocht 
bijna niemand tegen. De mooie 
natuur: het bos, water en de (wa-
ter-) sportmogelijkheden. En we 
hebben nog steeds geen stoplicht 
in het dorp!

Ontmoetingsplek voor jongeren
Wat ik jammer vind, is dat er 
voor jongeren tussen 13 tot 16 
jaar niets meer is. Er zou voor 
hen iets laagdrempeligs moeten 
zijn, waar ze in de weekends uit 

kunnen gaan. En voor overdag, 
na school. Veel ouders werken 
buiten de deur en jongeren zijn 
toch op zoek naar huiselijkheid. 
Een warme ontmoetingsplek 

waar ze ’s middags terecht kun-
nen. Ik vind het heel positief dat 
Leefbaar Zeewolde zich daarvoor 
wil gaan inzetten. Net als voor 
uitbreiding van het voortgezet 
onderwijs in Zeewolde. 
Nu moeten al die scholieren nog 
met de pont naar Harderwijk. 
En dat brengt me op een ander 

aandachtspunt: de bussen die 
met slecht weer overvol zitten 
met scholieren. Goed dat Leef-
baar Zeewolde ook verbetering 
van het openbaar vervoer op haar 
actielijst heeft gezet. Nu nog wat 
culturele uitbreiding, dan zou het 
hier perfect zijn.’

vertelt Hein. ‘Geweldig hoe ze 
het hebben georganiseerd.’ De 
oudste zoon is ook nog lid van de 
atletiekvereniging in Zeewolde. 
Hein zelf sport ook graag. Hij 
loopt hard, pakt vaak de racefiets 
of de mountainbike en hij zwemt. 
Hein: ‘Mijn wens is om nog eens 
aan een triatlon mee te doen. En 
in Zeewolde zijn er volop mo-
gelijkheden om te trainen: een 
zwembad, buitenwater, moun-
tainbikeroutes in het bos. En dat 
allemaal op maar vijf minuten 
van huis.’

‘Zoals Leefbaar Zeewolde 
heeft beloofd, is goed naar onze 

wensen geluisterd.’

Hein Smelt met dochter en oudste zoon in vernieuwd speeltuintje.




