Typisch Leefbaar
januari 2006

De balans van vier jaar politiek en besturen
Wij kiezen voor u; kiest u ook voor ons?
Op dinsdag 7 maart 2006 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Tijd
om de balans op te maken. Wij van Leefbaar Zeewolde leggen graag
verantwoording af over wat we in de afgelopen jaren voor u hebben
gedaan. Daarnaast willen wij u vertellen wat we de komende jaren
willen bereiken.
Even terug in de tijd. Net als in
1998 werd Leefbaar Zeewolde in
2002 opnieuw tot grootste partij
in Zeewolde gekozen; maar liefst
31% van de kiezers stemde op
ons. Het was vervolgens een
grote teleurstelling dat de andere partijen geen college met ons
wilden vormen. Desondanks
hebben wij in de eerste jaren
van deze raadsperiode als oppositiepartij toch veel weten te
bereiken.
Kort en bondig programma
In het najaar van 2004 viel het
vorige college uit elkaar als
gevolg van grote financiële problemen. Toen voelden de andere
partijen wel voor samenwerking.
Wij zijn die verantwoordelijkheid
niet uit de weg gegaan. Een
nieuw college biedt nieuwe kansen en mogelijkheden. Met

elkaar hebben we een kort en
bondig programma samengesteld van vier hoofdpunten en
zeven andere belangrijke punten. De hoofdpunten gingen
over financiën, verandering van
de gemeentelijke organisatie, de
kerntakendiscussie en de hervorming van de Sociale en
Maatschappelijke Dienst.
Op deze punten hebben we in
de afgelopen veertien maanden
onze doelstellingen bereikt en
daar mogen we trots op zijn:
1. Zeewolde heeft zijn financiën
weer op orde. De toekomst
ziet er goed uit.
2. De gemeentelijke organisatieverandering is in volle gang
en de resultaten daarvan zijn
nu al merkbaar.
3. De kerntakendiscussie is tot
een goed einde gebracht en

de gemeenteraad heeft antwoord gegeven op de vraag:
‘Wat voor soort gemeente wil
Zeewolde zijn?’ Het college is
direct begonnen met de uitwerking van het antwoord op
deze vraag.
4. De hervorming van de Sociale
en Maatschappelijke Dienst is
afgerond. Per 1 januari 2006

werkt Zeewolde samen met
Harderwijk en Ermelo en
daarmee is een goede en efficiënte uitvoering van deze
belangrijke taak voor de toekomst gewaarborgd.
Ook de zeven andere punten uit
het collegeprogramma zijn allemaal in uitvoering genomen.

Maar we zijn er nog niet
Zijn we er nu? Nee, zeker nog
niet. Er moet nog veel gebeuren
om de genoemde onderwerpen
goed te verankeren in onze
samenleving en in de gemeentelijke organisatie. Leefbaar
Zeewolde wil daaraan graag blijven meewerken door op een
actieve manier de verdere uitvoering daadkrachtig aan te pakken. Daarnaast hebben wij nog
veel meer ideeën voor een leefbare samenleving in onze
gemeente die wij willen uitwerken. Daarover informeren wij u
in deze krant. Op onze website
www.leefbaarzeewolde.nl kunt
u ons complete verkiezingsprogramma lezen en uitprinten.
Wij kiezen voor u!
Stabiliteit en continuïteit zijn
belangrijke factoren voor
Zeewolde. Ons team van
Leefbaar Zeewolde heeft laten
zien wat we kunnen en daarmee
willen wij graag doorgaan. Wij
vragen op dinsdag 7 maart daarom opnieuw uw vertrouwen
zodat wij op de ingeslagen weg
voort kunnen. Wij kiezen voor u!
Kiest u ook voor ons?
Bestuur Leefbaar Zeewolde

Michiel Schouten en Winnie Prins:

Wat hebben we bereikt?

‘Laat ons het karwei afmaken’

INTERACTIE MET DE INWONERS

Vier jaar geleden startte
Leefbaar Zeewolde als grootste
politieke partij in de oppositie,
sinds een jaar maken Winnie
Prins en Michiel Schouten als
wethouder deel uit van het college. Met elkaar vervullen ze
een duobaan en dat willen ze
ook na de verkiezingen op
7 maart blijven doen. Als duolijsttrekker staan ze daarom
bovenaan de kandidatenlijst.
‘We zijn op de goede weg, maar
er is nog veel te doen. Wij willen
ons sterk blijven maken voor
een leefbaar Zeewolde. Laat ons
daarom het karwei afmaken.’
‘Zeewolde is een prachtig dorp
en dat willen we zo houden,’
zeggen Winnie en Michiel vol
overtuiging. ‘Een dorp waar
gemotiveerde mensen wonen,
waar je prettig en veilig woont,
waar mensen elkaar nog kennen
en zich verantwoordelijk voelen
voor hun eigen woon- en leefomgeving.’
Leefbaar houdt volgens hen in
dat de huidige natuurlijke grenzen behouden moeten blijven en
dat er zeker niet gebouwd mag
worden in bos en natuur. Maar
leefbaar betekent ook meer
mogelijkheden voor huisvesting

Dankzij de voortdurende inzet van Leefbaar Zeewolde worden inwoners nu vooraf betrokken bij belangrijke ontwikkelingen. Voorbeelden
zijn het herinrichten van het centrum, de Aanloophaven, de strandgebieden en het Groene Hart.

van met name starters en senioren, meer aandacht voor jongeren, meer veiligheid, goede zorgen onderwijsvoorzieningen, het
versterken van de mogelijkheden van sport en recreatie en
meer sociale cohesie tussen de
bevolkingsgroepen. En dat alles
door niet meer geld uit te geven
dan er in de knip zit.

geld omgaat. Een gezonde
begroting is er voor de inwoners;
de inwoners zijn er niet om de
begroting gezond te maken. Het
afgelopen jaar hebben we laten
zien dat dit kan zonder de
belastingen te verhogen. Ik zal
mij sterk maken om ook voor de
komende jaren dit beleid vast te
houden.’

Financiële malaise achter de rug
Op financieel gebied is de afgelopen tijd orde op zaken gesteld
zonder dat daarvoor de belastingen omhoog zijn gegaan. ‘Sinds
mijn aantreden nu ruim een jaar
geleden is er keihard gewerkt.
De ergste financiële problemen
zijn verleden tijd,’ vertelt Michiel
Schouten als verantwoordelijk
wethouder. ‘De gemeentelijke
begroting is een heel eind op
orde en de ingezette financiële
koers begint zijn vruchten af te
werpen. Nu is het tijd het fundament verder te versterken. De
lasten moeten eerlijk verdeeld
blijven en de inwoners mogen
verwachten dat een efficiënt
werkende gemeente zorgvuldig
en verantwoordelijk met hun

Concrete resultaten boeken
Leefbaar Zeewolde wil als partij
van en voor de inwoners van
onze gemeente concrete resultaten boeken en daar ook voor
staan. ‘De lokale overheid moet
het vertrouwen hebben van de
bevolking en dat betekent dat
men betrokken moet worden bij
het beleid. Bijvoorbeeld door
naar de mening van de bevolking
te luisteren en door de inwoners
genoeg mogelijkheden te geven
om het beleid te beïnvloeden. De
Leefbaarheidsmonitor is een
goed instrument om de gevoelens van de bevolking te peilen.
Die informatie is belangrijke
input voor het te voeren beleid.
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Wat hebben we bereikt?

Daarnaast zijn de eerste resultaten met deze interactie tussen
gemeente en inwoners goed
bevallen. Daar wil Leefbaar
Zeewolde graag mee doorgaan.’
Het ambitieniveau is hoog, maar
wel realistisch, menen Winnie en
Michiel. ‘We gaan in elk geval
niet sleutelen aan de kernwaarden rust, ruimte, natuur en
het behoud van het dorpse
karakter. De meeste mensen zijn
juist om deze redenen naar
Zeewolde gekomen en daaraan
mag niet worden getornd. Deze
kernwaarden zijn het fundament
van Leefbaar Zeewolde.’

BEHOUD VAN GRONDDEPOT

Meer taken, minder geld
Het betekent niet dat alles bij het
oude zal blijven. Zoals elke
gemeente kent ook Zeewolde zijn
problemen en worden steeds meer
taken door het rijk op het bordje
van de gemeente gelegd, zonder
dat daar genoeg financiële compensatie tegenover staat. Meer
doen voor minder geld, daar komt
het op neer. Het houdt automatisch in dat er keuzes moeten worden gemaakt. Michiel: ‘Het afgelopen jaar is er stevig gediscussieerd over de kerntaken van onze
gemeente. Wat mogen inwoners
van hun gemeentebestuur verwachten en welke taken zullen
wat minder aandacht krijgen? De
effecten daarvan zullen de komende jaren best wel merkbaar worden. Misschien niet altijd even
leuk, maar wij durven wel keuzes
te maken. Als je helder en duidelijk
met iedereen daarover communiceert merk je dat er veel begrip is.’

Door een motie van Leefbaar Zeewolde zal het Gronddepot aan de
Gelderseweg niet worden bebouwd. Het spontaan ontstane stukje
natuur blijft behouden. Een mooi resultaat voor vooral de inwoners
uit Zeewolde-Noord. Zij kunnen dichtbij huis in de natuur blijven
wandelen en kinderen kunnen er fantastisch spelen.

Creatieve oplossingen
Met creatieve oplossingen moeten de beschikbare middelen een
zo efficiënt mogelijke besteding
krijgen. Onder meer door samenwerking met andere overheden
en met private partijen. Zo valt er
goedkoper te werken of is voor
hetzelfde product of dienst meer
kwaliteit te leveren. Succesvol is
de vorig jaar gestarte samenwerking tussen de sociale diensten
van Zeewolde, Harderwijk en
Ermelo. Winnie Prins was nauw
betrokken bij dit project: ‘De diensten zitten in één gebouw op een
goed bereikbare locatie in
Harderwijk, samen met instanties
als het CWI en de reïntegratiebedrijven. Alle betrokken partijen bij
elkaar om de mensen efficiënt te
kunnen helpen.’ Het goede voorbeeld verdient navolging op andere terreinen, vindt Leefbaar
Zeewolde. Bijvoorbeeld via uitbesteding van de administratie en
inning van de gemeentelijke
belastingen en heffingen.
Ook op het gebied van volkshuisvesting en de herinrichting van
het centrum wil Leefbaar
Zeewolde de samenwerking met
andere partijen versterken. Met
woningcorporaties voor het realiseren van nieuwe woningen voor
specifieke groepen van de bevol-

king, met private partijen voor de
multifunctionele accommodaties.
Bij de besluitvorming over het
Masterplan Centrum is helaas de
herinrichting van het Raadhuisplein en de Aanloophaven voorlopig uitgesteld. ‘Deze zaken willen
wij met spoed terug op de agenda!’
Steun van de kiezer
Woonlasten niet verder op laten
lopen, gratis aanbieding van grof
vuil, geen woningbouw in de bossen, meer jongerenwoningen, veilige en leefbare woonwijken,
meer aandacht voor de lage inkomensgroepen en starters, de
ambulance terughalen naar
Zeewolde, flexibel openbaar vervoer, allemaal onderwerpen die
Leefbaar Zeewolde verder wil
oppakken. Naast de veiligheid op
straat en in het verkeer (‘Denk om
de rechtervoet als je door onze
straten rijdt’), meer blauw op
straat en meer betrokkenheid van
de bevolking. Een Leefbaar
Zeewolde is er voor iedereen, stellen Winnie en Michiel. ‘Wij willen
daaraan onze steen blijven bijdragen, bij voorkeur als bestuurder.
Wij staan voor continuïteit en stabiliteit, maar hebben daarvoor
eerst de steun van de kiezer
nodig!’

De historie van
Leefbaar Zeewolde
Najaar 1995
Er heerst grote ontevredenheid
onder de inwoners van
Zeewolde over de toekomstplannen voor Zeewolde en de
wijze 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.

partijen willen geen college met
Leefbaar Zeewolde vormen. Met
opnieuw vijf van de zeventien
raadszetels wordt Leefbaar
Zeewolde de grootste oppositiepartij.

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

Oktober 2004
Door nieuwe 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 de portefeuille
Financiën op zich en Winnie Prins
gaat Sociale Zaken beheren.

Maart 1998
Leefbaar Zeewolde wint met
overmacht de gemeenteraadsverkiezingen. De partij krijgt vijf
raadszetels en levert een wethouder in het nieuwe college.
Januari 2001
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

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

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.
7 maart 2006
Nieuwe gemeenteraadsverkiezingen. Leefbaar Zeewolde wil
graag doorgaan in het college
van B&W. Er is nog een hoop te
doen…!

Even voorstellen: onze kandidaten
Kandidatenlijst
Leefbaar Zeewolde
1.

Winnie Prins

2.

Michiel Schouten

3.

Rein Zijlstra

4.

Ben Sonneveld

5.

Peter Koelewijn

6.

Herly Wowor

7.

Theun Schaaf

8.

Rob Tulleken

9.

Charlotte Witmer

10. Betty van den Braber
11. Jan-Willem Torken
12. René van de Lustgraaf
13. Jan-Willem Tromp
14. Meta Wielinga
15. Hans Rijken
16. Piet Slob

Rein Zijlstra
‘Betrokkenheid, of met
andere woorden: sociale
cohesie’
‘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
belangrijk. Sociale cohesie bevat
dus ook een element van solidariteit met de minder sterken
onder ons. Leefbaar Zeewolde
ziet in deze sociale cohesie een
onmisbaar element voor welbevinden en prettig wonen in
Zeewolde. Het is fundamenteel
voor een positieve en leefbare
samenleving.’

Theun Schaaf:
‘Veiligheid op straat en in
het verkeer’

Peter Koelewijn:
‘Uitbreiding VMBOonderwijs’

‘Veiligheid, iedereen heeft er wel
een mening over, ik dus ook. Ik
vind dat de veiligheid op straat
en in het verkeer beter moet.
Zoals een goede ontsluiting van
woonwijken, extra aandacht en
maatregelen voor fietsers en
voetgangers, handhaving op verkeersovertredingen, goed verlichte en overzichtelijke fietspaden,
veilige open speelplaatsen in elke
wijk, goede openbare straatverlichting, extra aandacht en
maatregelen voor ouderen en
mindervaliden en handhaving en
mogelijke uitbreiding van het
fietsverbod in het centrum. Het
is niet niks, maar het is niet erg
om de lat hoog te leggen.’

Ik zie mogelijkheden tot uitbreiding van het VMBO in ons dorp
met praktische leerwegen. De
leerwegen logistiek, administratie en verzorging zijn zeker aan
het onderwijsaanbod toe te voegen. De Leefbaarheidsmonitor
geeft deze behoefte ook duidelijk
aan. Bovendien benutten we ons
prachtige gebouw van RSG/De
Levant dan nog beter. Verder willen we een multifunctioneel
gebouw voor de basisscholen in
de Polderwijk. Er komt veel nieuwe wet- en regelgeving op ons af,
ook op het gebied van voor- en
naschoolse opvang. We moeten
daarmee in onze planning voor
nieuwe gebouwen nu al rekening
houden.’

Ben Sonneveld:
‘Het is leuk om in Zeewolde
te wonen en dat moet zo
blijven’
‘Zeewolde is een prachtig dorp.
De mooie omgeving, de beperkte
omvang van het dorp en het respect voor mens en natuur maakt
de jongste gemeente van
Nederland tot ‘de plaats van je
leven’. Je kunt hier nog prettig en
veilig wonen, mensen kennen
elkaar nog en voelen zich verantwoordelijk voor hun eigen woonen leefomgeving. Deze saamhorigheid wordt bereikt door de
beperkte omvang van Zeewolde
waarbij men de natuur in zijn
waarde laat. Mensen die besluiten in Zeewolde te gaan wonen
kiezen duidelijk voor een dorps
karakter. Dat blijkt ook uit de
Leefbaarheidsmonitor. Ik blijf mij
inzetten om dat te behouden.’
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René van de Lustgraaf en Meta Wielinga:

‘Meer cohesie tussen jong en oud’
Hij is dan ook vaak als gesprekspartner op het gemeentehuis te
vinden. ‘Ik vind mijn weg wel, of
dat nu bij onze eigen gemeente is
of in Den Haag. Mensen spreken
mij op van alles en nog wat aan
en dat vind ik ook niet erg. Ik probeer de zaken zo goed mogelijk
te regelen of op te lossen.
Belangrijk is dat er wat gebeurt.’

René van de Lustgraaf en Meta Wielinga zijn bekende personen in
Zeewolde en niet alleen onder het oudere deel van de bevolking.
Beiden zijn maatschappelijk zeer actief en beiden staan ook op de
kandidatenlijst van Leefbaar Zeewolde. Natuurlijk zijn de senioren
hun primaire belang, maar goed contact met de jongeren in
Zeewolde vinden ze allebei ook zeer belangrijk. Niet over de jeugd
praten, maar met hen het gesprek aangaan.
Omdat de groep senioren onder
de bevolking van Zeewolde
groeit, moet er meer rekening
worden gehouden met hun
belangen, vinden René en Meta.
Dat kan gaan over concrete
zaken als het goed onderhouden

van straten en trottoirs, de toegankelijkheid van gebouwen of
over het realiseren van meer
woon- en betere zorgvoorzieningen die speciaal op het oudere
deel van de bevolking zijn
gericht.

De weg weten
Leefbaar Zeewolde heeft aandacht voor dit soort zaken en
omdat de partij sinds een jaar
deel uitmaakt van het college, is
daarvan steeds meer terug te
zien in het beleid en in de uitvoering daarvan. ‘Natuurlijk kan een
gemeente niet alles, maar er zijn
veel van die kleine en grotere dingen die relatief snel zijn op te lossen. Of die je op zijn minst met
het gemeentebestuur of met de
betreffende ambtenaar kunt
bespreken,’ zegt René.

Elkaar steunen
Meta Wielinga is sinds jaren
actief in het kerkelijke werk.
‘Ouderen moeten elkaar opzoeken. Met elkaar activiteiten organiseren of dingen bespreken. Met
behulp van vrijwilligers en mantelzorgers stimuleren wij ze om
zo lang mogelijk actief te blijven.
De gemeente heeft hierbij een
belangrijke faciliterende en
ondersteunende taak. Mensen
bij elkaar brengen, instanties
met elkaar in gesprek krijgen.

Dat wij het stokje dan zelf verder
moeten oppakken, vinden we
helemaal niet erg.’
In gesprek met de jeugd
Ouderen niet isoleren, maar
actief betrekken bij de samenleving en alles wat daarin gebeurt.
Rondhangende jongeren kunnen
met name bij ouderen een
gevoel van onveiligheid oproepen en dat is lang niet altijd
terecht. ‘Belangrijk is om met
jongeren in gesprek te komen.
Ze soms aan te spreken op hun
gedrag als daar aanleiding toe
is,’ vindt René. ‘Ik doe dat regelmatig en dan is bijna altijd een
goed gesprek mogelijk.’
Omgekeerd moet ook meer
gebeuren, vindt Meta. ‘Breng
jong en oud meer bij elkaar. Dan
ontstaat er vanzelf meer begrip.
Dat geldt overigens voor alle
groepen die we in onze bevolking hebben. Meer sociale cohesie maakt ons dorp nog leefbaarder. Leefbaar Zeewolde
vindt dit thema belangrijk en
daarom vind ik het belangrijk
om bij deze partij te horen.’

Wat hebben we bereikt?
MEER DEFIBRILLATORS BESCHIKBAAR
Leefbaar Zeewolde heeft de afgelopen jaren regelmatig aandacht
gevraagd voor de beschikbaarheid van Automatische Externe
Defibrillators (AED) in openbare ruimtes. Met deze apparaten kan eenvoudig en snel spoedeisende hulp worden verleend bij mensen die een
hartaanval krijgen. Inmiddels zijn er in Zeewolde een paar AED’s
beschikbaar. Dat vinden wij nog niet voldoende, daarom proberen wij
middelen vrij te krijgen om nog meer AED’s in de diverse openbare
gebouwen te kunnen plaatsen.

De kandidatenlijst van Leefbaar Zeewolde telt zestien namen. Allemaal gedreven mensen met een hart voor Zeewolde die bereid zijn zich voor ons
dorp in te zetten. Met elkaar hebben we ons partijprogramma opgesteld. U kunt dit vinden op www.leefbaarzeewolde.nl

Herly Wowor:
‘Jeugdbeleid is prioriteit’
‘In Zeewolde wonen veel jongeren. Om deze groep zich hier nu
en straks thuis te laten voelen,
zijn nieuwe, maar vooral ook
andere voorzieningen nodig. Het
activiteiten- en faciliteitenaanbod moet met hen mee groeien.
Om de jongeren hun rechtmatige
plaats binnen Zeewolde te geven,
moeten zij tijdig gehoord worden
over hun wensen en problemen.
Er moeten ook meer jongerenwoningen komen. Ook daar ga ik mij
de komende jaren sterk voor
maken. Jeugdbeleid als prioriteit
betekent dat we de moed moeten hebben om er meer geld in te
investeren. Het afgelopen jaar
heeft Leefbaar Zeewolde laten
zien dat wij die moed hebben.
Dat moet zo blijven!’

Betty van den Braber:
‘Een gezond milieu hoort
bij Zeewolde’

Charlotte Witmer:
‘Kinderen moeten veilig
kunnen spelen’

‘We worden geconfronteerd met
nieuwe ontwikkelingen voor
mobiele telefonie. Naast GSM
komt UMTS om de hoek kijken.
De straling die de zendmasten
voortbrengen, kan schadelijk zijn
voor de gezondheid. Leefbaar
Zeewolde wil dan ook niet dat
deze zendmasten in de woonwijken worden geplaatst, maar op
veilige afstand buiten het dorp.
Bij een gezond milieu horen ook
schone bedrijven. Bij de promotie en acquisitie moet dus goed
gekeken worden wat voor soort
bedrijvigheid we wel en niet
binnen Zeewolde willen hebben.’

‘Zeewolde is een zeer kinderrijke
gemeente. Ik ben van mening
dat er meer prioriteit gegeven
moet worden aan veilige speelplekken voor al die kinderen.
Leefbaar Zeewolde denkt daar
precies zo over en daarom ben ik
kandidaat. Ik denk onder andere
aan zowel het type, de plaatsing
als het onderhoud van deze
speelplekken. Bovendien moet
rekening worden gehouden met
de ligging ten opzichte van verkeerswegen. Ook van groot
belang is de zichtbaarheid op
het speelterrein vanuit de directe woonomgeving. Ouders en
verzorgers kunnen zo makkelijker een oogje in het zeil houden,
en dat geeft een veilig gevoel.’

Rob Tulleken:
‘Grof vuil eindelijk gratis’
‘Vindt u het ook zo omslachtig
om grof afval kwijt te kunnen? Ik
wel! Leefbaar Zeewolde wil het
daarom mogelijk maken om grof
afval voor onze inwoners op een
zo klantvriendelijk mogelijke
manier gratis te storten.
Uitbreiding van de openingstijden van de gemeentewerf op
bijvoorbeeld een doordeweekse
avond is een goed idee. Door de
mogelijkheid te bieden om grof
vuil gratis te kunnen wegbrengen, voorkom je bovendien dat
mensen dit in de natuur dumpen. Dat gebeurt namelijk jammer genoeg regelmatig…’

Jan-Willem Torken:
‘Mooi en leefbaar gaan
goed samen’
‘De Polderwijk is wat ons betreft
de laatste nieuwbouwwijk in de
huidige kern. Ik vind dat we
moeten kiezen voor duurzame
en hoogwaardige woningen.
Kwaliteit en een aantrekkelijke
architectuur zijn daarbij sleutelwoorden; er is al genoeg saaiheid in sommige wijken.
Smaakvolle woningen in karakteristieke groene en ruime
woonomgevingen met voldoende parkeergelegenheden zijn
wat mij betreft een must. Met
name die elementen verhogen
de leefbaarheid in een wijk.’

>>
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Leefbaarheidsmonitor
moet gemeentelijk beleid worden
In het vorige verkiezingsprogramma heeft Leefbaar Zeewolde de
belofte gedaan om een Leefbaarheidsmonitor te introduceren. Een
prachtige en directe methode waarmee wij op een representatieve
wijze de mening van de inwoners kunnen vragen over allerlei zaken
die voor u van direct belang zijn. Bijvoorbeeld over veiligheid, winkelvoorzieningen, onderwijs, sport, recreatie, de gemeente, de leefomgeving, verkeer, wonen en nog veel meer.
Belofte ingelost
Die belofte hebben we ingelost!
In opdracht van Leefbaar
Zeewolde hebben studenten van
de Hogeschool Windesheim in
Zwolle deze Leefbaarheidsmonitor ontwikkeld en uitgevoerd. In september 2004 hebben wij u de eerste resultaten
gepresenteerd in de vorm van de
huis-aan-huis bezorgde

Leefbaarheidskrant. In juni 2005
hebben wij u de uitkomsten van
de tweede Leefbaarheidsmonitor in de vorm van twee
grote kleurenpagina’s gepresenteerd in de Aktueel.
Gemeentelijk beleid
Leefbaar Zeewolde wil dat de
Leefbaarheidsmonitor onderdeel
wordt van het gemeentelijke

beleid. Dat is een belangrijk doel
voor de komende raadsperiode.
Met de uitkomsten van de door
de inwoners ingevulde enquêtes
kunnen wij het beleid aanpassen en veranderingen doorvoeren. Door geregeld opnieuw te
monitoren kunnen we zien of de
veranderingen u als inwoner van
onze gemeente aanspreken.
Op deze manier geven we pas
echt invulling aan een van de
doelstellingen van het dualisme:
de politiek dichter bij de inwoners brengen.
Leefbaar Zeewolde is er trots op
dat wij met de Leefbaarheidsmonitor al zoveel hebben
kunnen bereiken.

Wat hebben we bereikt?
GEEN BOUW IN ONZE BOSSEN
Dit punt past eigenlijk nu nog niet in het lijstje met successen maar
we hopen toch wel dat het er snel bij kan. Wij gaan een initiatiefvoorstel indienen om de bossen rondom de begraafplaats, de Roode
Schuur en de manege definitief de bestemming bos te geven. Andere
partijen willen dat gebied nog steeds bestemmen voor woningbouw.
Leefbaar Zeewolde is daar sinds 1995 al een groot tegenstander van
en volgens de Leefbaarheidsmonitor is bijna 80% van de inwoners het
met ons eens. De ‘groene longen’ van het dorp moeten behouden blijven zodat de inwoners op loopafstand van hun woning van het bos
kunnen blijven genieten.

Even voorstellen: onze kandidaten
Jan-Willem Tromp:
‘Een mooier strand’
‘Het huidige strand wordt veelvuldig gebruikt voor allerlei
recreatieve doeleinden. Het is
een van die plekken die
Zeewolde zo leuk en aantrekkelijk maken. Leefbaar Zeewolde
wil de gebruiksmogelijkheden
van het strand nog verder optimaliseren, zodat nog meer inwoners er gebruik van kunnen
maken. Dat willen we samen
met de inwoners doen. Leefbaar
Zeewolde onderschrijft in grote
lijnen de in de ‘Kustzonevisie’
vastgelegde uitgangspunten. Ik
droom al jaren van het
Starteiland en wil me inzetten
om dat te realiseren.’

Hans Rijken:
‘Geen tweede Schiphol bij
Lelystad’

Piet Slob:
‘Een beheerste groei van de
huidige kern’
‘Wij willen het dorpse karakter
absoluut behouden. Dit is en blijft
een zeer belangrijk punt van
Leefbaar Zeewolde. Grote groeiplannen passen daar dus niet bij.
Uit de Leefbaarheidsmonitor
blijkt dat maar liefst 70% van de
inwoners vindt dat Zeewolde
beperkt en beheerst mag groeien,
als dat dorpse karakter maar
behouden blijft. Dat is immers
voor veel mensen, en ook voor
mij, een van de redenen geweest
om in Zeewolde te gaan wonen.
Deze uitkomsten geven ons het
vertrouwen dat de visie die wij
hebben voor Zeewolde een breed
draagvlak geniet onder de inwoners.’

‘De ontwikkeling van vliegveld
Lelystad baart mij grote zorgen.
De plannen om dit vliegveld
grootschalig uit te breiden liegen
er niet om. Charters en vrachtvliegtuigen van het type Boeing
737 kunnen hier straks terecht.
Natuurlijk kun je bepaalde economische ontwikkelingen niet
tegenhouden, maar wij zijn hier
geen voorstander van. Als deze
ontwikkeling toch doorgaat, zal
Leefbaar Zeewolde er alles aan
doen om te zorgen dat de aanvliegroutes niet over de kern van
Zeewolde gaan.’

Alles wat u en wij willen
gaat niet vanzelf!
Maak gebruik van uw stemrecht en ga stemmen op
dinsdag 7 maart. Leefbaar Zeewolde heeft opnieuw
uw steun nodig om op de ingeslagen weg door te
gaan en onze doelstellingen verder 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.
U heeft de sleutel in handen.
Wij kiezen voor u! Kiest u voor ons?
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