TOEKOMSTVISIE
ZEEWOLDE
2040

WIJ ZIJN DE INWONERS VAN ZEEWOLDE...
In Zeewolde kennen wij elkaar. Zeewolde
is ons thuis, met ons open en weidse
buitengebied, ons bos en ons water. Met
onze sportiviteit en onze evenementen. We
gaan weg om te studeren en komen terug
om te settelen. Wij hebben een visie op de
toekomst en op ons Zeewolde. Deze samen
vormen het verhaal van deze Toekomstvisie.
Wij bieden deze visie aan als kompas voor
ons bestuur, zodat de besluitvorming hierop
kan worden gebaseerd.

2019 stond in het teken van in gesprek gaan met de inwoners over wat de
verwachtingen van de inwoners zijn voor ’2040’. Nadrukkelijk hebben we als gemeente
niet vooraf bedacht wat belangrijk is voor de toekomst van de gemeente. We hebben
de inwoners aan het woord gelaten. En wat een prachtig proces is het geweest en wat
hebben inwoners enthousiast hun inbreng over de toekomst van Zeewolde gegeven
in enquêtes, een themasessie, een bijeenkomst ‘praten met de voeten’, menkar-ritten,
weekmarktgesprekken, gesprekken bij de voetbalvereniging en het vrijwilligersfeest,
koffiegesprekken met de ouderen in de gemeente en een vlog-your-village-wedstrijd
voor jongeren.
Als een inwoner van Zeewolde wordt gevraagd: ‘Wat vindt u het mooist aan
Zeewolde?’, dan antwoorden de meeste inwoners: ‘het bos, het strand en het water,
de dorpsgemeenschap en de centrale ligging’. We zijn met z’n allen best trots op ons
dorp en onze gemeente. Maar inwoners zien ook verbeterpunten voor de toekomst
van de gemeente. Zowel de trotse punten die het waard zijn om te behouden, als de
verbeterpunten, zijn opgenomen in deze toekomstvisie. Deze inbreng van de inwoners
vormt de opmaat voor het nieuw op te stellen beleid, zoals de nieuwe Omgevingsvisie.
Ik kijk er naar uit om samen met de inwoners en de gemeenteraad te werken aan een
mooie toekomst voor Zeewolde.
Mevrouw W. Prins
Wethouder Sociaal domein en bestuurlijke vernieuwingen

INHOUDSOPGAVE
1.

Het Kompas voor de toekomst van Zeewolde								

7

2.

De kenmerken en kwaliteiten van Zeewolde en haar omgeving: wat waarderen de inwoners het meest		

11

3.

Wat willen we in Zeewolde 2040?									
3.1
Wonen en leefomgeving									
3.2
Bereikbaarheid en openbaar vervoer								
3.3
Samenleving en sociale samenhang								
3.4
Economie en werkgelegenheid, recreatie en vrije tijd
3.5
Klimaat en energie (duurzaamheid)

17
17
18
18
19
19

4.

Proces												

23

Bijlagen
Bijlage 1 Samenvatting uitkomsten gesprekken en enquêtes: wat willen inwoners in Zeewolde 2040
Bijlage 2 Trends: wat komt er op ons af?
Bijlage 3 Cijfers en feiten
Bijlage 4 Vragenlijst enquête

24
29
30
32

Colofon													

35

5

1.

HET KOMPAS VOOR DE TOEKOMST VAN ZEEWOLDE

Voor u ligt de Toekomstvisie voor Zeewolde. Daarin geven we als inwoners aan welke
ontwikkelingen en opgaven we zien op het gebied van wonen, werken, recreatie,
bereikbaarheid en alle aspecten die wij als Zeewoldenaar belangrijk vinden voor onze
leefomgeving. We werpen een blik op de toekomst. Hoe staan we nu op de kaart en hoe willen
we er straks op staan?
Ter voorbereiding van deze visie is aan veel inwoners gevraagd wat zij vinden van Zeewolde.
Wat willen de inwoners graag behouden en wat willen ze verbeteren.
De vraag die centraal staat is: Wat zijn de verwachtingen van de inwoners over ’2040’?
Deze Toekomstvisie is gebaseerd op de inbreng die inwoners tijdens het proces hebben
gegeven. Alle inwoners zijn in 2019 uitgenodigd om hun visie te geven, in enquêtes,
bijeenkomsten, menkar-ritten, weekmarktgesprekken, koffiegesprekken, een vlog-your-villagewedstrijd voor jongeren en andere evenementen. Veel inwoners hebben daar enthousiast aan
meegewerkt.
Op basis van alle inbreng van de inwoners is deze Toekomstvisie samengesteld. De
Toekomstvisie vormt het kompas dat de inwoners aanbieden aan de gemeenteraad. Een
kompas voor het toekomstige beleid dat de gemeente maakt, zoals de nieuwe Omgevingsvisie.

CENTRALE UITDAGING

Uit alle enquêtes en bijeenkomsten blijkt vooral de volgende centrale uitdaging:
Inwoners willen de eigenheid van Zeewolde behouden; èn Zeewolde moet zich blijven
ontwikkelen.
Het gaat de inwoners om behoud, maar ook om ontwikkeling. Inwoners hebben zich
uitgesproken over wat de eigenheid van Zeewolde is en wat behouden moet worden, maar
ook waarom ontwikkeling nodig is. De inwoners wensen dat er voldoende woningen worden
gebouwd voor de behoefte van de Zeewoldenaren, zodat iedereen hier kan blijven wonen. Uit
deze centrale uitdaging volgt ook een aantal deelopgaven, die de inwoners hebben ingebracht:

•

SOCIALE SAMENHANG
Het karakter van het dorp, met veel sociale samenhang, wordt vaak in de enquêtes
genoemd. Daartegenover staat dat inwoners ook vaak aangeven dat zij meer contact
met hun omgeving wensen. Enerzijds is er dus voldoende sociale samenhang, anderzijds
moet er nog wel gewerkt worden aan de sociale samenhang en is het niet de bedoeling
dat mensen buiten de boot vallen. Dit vraagt inzet, van de inwoners, maar ook van de
gemeente.

•

UITBREIDING ZORGVOORZIENINGEN
Inwoners hebben de wens geuit dat het aantal zorgvoorzieningen wordt uitgebreid,
bijvoorbeeld voor dementerenden. Aan de andere kant gaat het (rijks)beleid ervan uit dat
we steeds meer zorgen voor elkaar (mantelzorg) en dat mensen die zorg nodig hebben,
langer thuis blijven wonen. Dit vormt een dilemma. Daarnaast zal er naarmate de
bevolking vergrijst, meer vraag komen naar plekken voor zorgbehoevende ouderen.

•

SPREIDING ZORGVOORZIENINGEN EN OUDERENWONINGEN
Door inwoners is gevraagd om meer spreiding van zorgvoorzieningen en spreiding van
ouderenwoningen en meer jongerenwoningen in het centrum, zodat daar meer reuring
ontstaat. De zorgvoorzieningen zijn rond het centrum geconcentreerd. In praktijk heeft
dat tot gevolg gehad dat ouderenwoningen nabij de zorgvoorzieningen zijn gerealiseerd
en dus zijn geconcentreerd in het centrum. Ouderen vinden het over het algemeen
ook wenselijk om in de nabijheid van de winkels en andere voorzieningen te wonen,
waardoor het centrum een geschikte plek blijft. Spreiding van ouderenwoningen en
zorgvoorzieningen is daardoor geen automatisme.

•

VERBETERING OPENBAAR VERVOER IN DE WEEKENDEN EN AVONDEN
Veel inwoners hebben aangegeven dat het openbaar vervoer in de weekenden en
avonden verbeterd moet worden. In de praktijk zijn de bussen in de avonduren en in de
weekenden echter slechts voor een deel gevuld. De vraag is of uitbreiding van het aantal
bussen zorgt voor meer passagiers en dus rendabel is.
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•

VOORKOMEN LEEGSTAND IN HET CENTRUM
Door veel inwoners is opgemerkt dat meer winkels in het centrum leeg komen te staan,
door de trend van aankopen online. Deze trend is landelijk zichtbaar. Inwoners wensen
meer reuring in het centrum.

•

INBREIDING, HOOGBOUW OF UITLEGLOCATIES MET BEHOUD DORPS KARAKTER
Inwoners voorzien behoud en uitbreiding van de huidige voorzieningen, zoals winkels,
medische voorzieningen, openbaar vervoer- en sportvoorzieningen. De trend van
huishoudensverdunning (zie bijlage 2) en het steeds langer zelfstandig wonen van
mensen leidt tot een grotere woningbehoefte. Ook onder jongeren is behoefte
aan betaalbare woningen. Inwoners wensen dat alle Zeewoldenaren hier kunnen
blijven wonen, ook jongeren. Dit leidt tot een bepaalde ontwikkelingsbehoefte voor
woningbouw en voorzieningen. Inbreiding wordt door veel inwoners niet zo wenselijk
geacht. Over uitleglocaties en over hoogbouw verschillen de meningen. Over dit dilemma
(meer voorzieningen en woningen in relatie tot ontwikkeling van het dorp) dient in
vervolg op deze Toekomstvisie een standpunt ingenomen te worden. Kortom, er ligt
een transformatieopgave voor het bouwen van woningen voor de behoefte van de
Zeewoldenaren.

•

VOLDOENDE PASSEND AANBOD VOOR JONGEREN
Over het algemeen vinden jongeren dat er te weinig te doen is in Zeewolde. Volwassenen
hebben juist het beeld dat er veel georganiseerd wordt voor jongeren.

•

RUST EN MEER REURING
Zeewolde is een rustig dorp en mensen wonen in een rustige woonomgeving. Dit wordt
gewaardeerd. Toch wordt er door veel inwoners gevraagd om meer reuring en vermaak.
In het centrum mag het bruisen, er mogen meer evenementen zoals braderieën, en de
Zeewoldense havendagen worden georganiseerd.

BEHOUDEN EN VERSTERKEN VAN KWALITEITEN

Inwoners hebben zich uitgesproken over wat de eigenheid van Zeewolde is en wat behouden
moet worden. De richtinggevende essenties voor het behouden en versterken van kwaliteiten
zijn:
•
de dorpsgemeenschap;
•
de mooie omgeving, met een combinatie van het bos, het strand en het water.
Deze essenties vinden inwoners aantrekkelijk aan het wonen in Zeewolde en zij willen dit
behouden. In 2040 zijn dit nog steeds de grootste kwaliteiten van het wonen in Zeewolde.
Dit betekent dat bij nieuwe ontwikkelingen en nieuw op te stellen beleid in de gemeente
rekening gehouden wordt met deze kwaliteiten.

PERSPECTIEVEN OP ZEEWOLDE 2040

In 2040 wonen we in een gezellig dorp, met ruim opgezette wijken en een levendig centrum
met een aantrekkelijk, groen straatbeeld. Het dorp is geschikt voor jong en oud, met
voldoende woningen en voorzieningen, zoals zorgvoorzieningen, maar ook sportvoorzieningen
en winkels. Het woningaanbod is gedifferentieerd en de verschillende typen woningen zijn
goed verdeeld over de woonwijken. Het bos, het strand en het water zijn altijd dichtbij en
maken dat het prettig wonen is in Zeewolde.
Het openbaar vervoer in de avonden en weekenden is verbeterd, door vraag gestuurd vervoer
of andere innovatieve vormen van vervoer, passend bij de vervoerbehoefte van de gemeente.
Op basis van het inwonertal en de huidige bezetting van de bussen in de daluren, is een
treinstation niet haalbaar.
Het wonen in Zeewolde is aantrekkelijk voor de jeugd, doordat de speeltuinen goed zijn
onderhouden en ook de oudere jeugd heeft een eigen, ongeordende plek.
Het centrum is gezellig ingericht met groen en nodigt uit tot ontmoeting tussen mensen. Er
zijn voldoende winkels en horecagelegenheden, afgewisseld met andere publieksgerichte
functies. Ondernemers krijgen de ruimte in het centrum, maar ook op andere plekken in de
gemeente, zo is er ruimte voor ondernemers in bijvoorbeeld de zakelijke dienstverlening,
kennis gerelateerde productie en, handelsbedrijven op de diverse bedrijventerreinen. Gezien
het relatief hoge opleidingsniveau van Zeewoldenaren en de trend naar een kenniseconomie,
wordt ruimte geboden voor kennisintensieve bedrijven, bijvoorbeeld in de Agri-Hub sector.
Hierbij kunnen we gebruik maken van de agrarische kennis die er al in dit gebied is. Zeewolde
heeft in 2040 nog steeds een sterke agrarische sector, er is ruimte om te ondernemen en er
zijn duurzame, innovatieve bedrijven gevestigd. Deze sector vormt de drijvende kracht achter
duurzame energieopwekking met bijvoorbeeld windturbines. We wekken in 2040 met onze
windturbines twee keer zoveel energie op dan we gebruiken, maar ook in het dorp zijn op
de nieuwe woningen zonnepanelen gerealiseerd. Daarnaast bieden we ruimte aan andere
innovatieve duurzame energiesystemen.
De sociale samenhang in het dorp is groot en we hebben oog voor elkaar. De ontwikkelingen
in de zorg vragen een steeds grotere zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de inwoners.
Daar staat tegenover dat we ruimte bieden voor voldoende zorgvoorzieningen voor jongeren,

maar zeker ook voor de toenemende groep ouderen. Er zijn voldoende zorgvoorzieningen
nodig, bijvoorbeeld voor dementerenden, zodat mensen oud kunnen worden in het dorp.
Ontmoeting is belangrijk in het dorp en daarvoor zijn er ontmoetingsplekken, zoals
‘huiskamers’ in het centrum, maar ook meer bankjes in de openbare ruimte. De levendigheid
van het dorp wordt vergroot door tal van evenementen passend bij het dorp. Er is een
coördinatiepunt voor evenementen, waar hulp gegeven wordt bij aanvraag van een
vergunning en van waaruit de verschillende evenementen via social media gepromoot
worden. Hier worden ook ervaringen uitgewisseld tussen vrijwilligers en verenigingen. Deze
evenementen maken het dorp ook aantrekkelijk voor toeristen en recreanten. Zij verblijven
op kwalitatief hoogwaardige en van elkaar te onderscheiden verblijfsrecreatieterreinen
in verschillende segmenten van de verblijfsrecreatieve markt. In 2040 kunnen we blijven
recreëren in de bossen en op de stranden en het water. De combinatie van deze waarden
maakt Zeewolde aantrekkelijk om te blijven wonen.
PERSPECTIEVEN OP ZEEWOLDE 2040:
•
wonen in een mooie omgeving, met het bos, het strand en het water
dichtbij;
•
het dorp is geschikt voor jong en oud, met voldoende woningen en
voorzieningen voor hen;
•
er is een levendig centrum, dat uitnodigt tot ontmoeting;
•
inzet van innovatieve vormen van vervoer, het dorp is bereikbaar in het
weekend en de avonden;
•
er is ruimte voor ondernemen op diverse plekken in Zeewolde;
•
ruimte voor duurzame energievoorziening.

VERVOLG

De Zeewoldenaren hebben heel veel ideeën over de toekomst van hun dorp, en wat vooral
blijkt is dat zij Zeewolde een prettig dorp vinden om in te wonen. Dit willen ze vooral zo
houden. Behoud, met andere woorden ‘consolidatie’, betekent echter geen stilstand. Ook dit
vraagt inzet van de gemeente om bijvoorbeeld het huidige voorzieningenniveau te kunnen
behouden. Daarnaast vragen de ’centrale uitdaging’ en de onderliggende opgaven om actieve
inzet van de gemeente. Dat kan zijn in een trekkersrol of een uitvoerende rol, maar ook in een
attenderende of mobiliserende rol, waarbij ze inwoners, ondernemers of andere doelgroepen
mobiliseert of attendeert op een bepaalde wens of thema, zoals de sociale samenhang, het
stimuleren van ontmoeting, of attenderen op maatregelen tegen leegstand in het centrum.
Inwoners hebben hun inbreng gegeven over de te behouden of te verbeteren kwaliteiten
en kenmerken. Ook hebben ze aangegeven waar de gemeente en de inwoners nog op
moeten inzetten, om ook in 2040 prettig te kunnen wonen in Zeewolde. De door de inwoners
ingebrachte kwaliteiten en kenmerken zijn opgenomen in hoofdstuk 2 van deze visie. De visie
van de inwoners op de ontwikkeling van de gemeente is opgenomen in hoofdstuk 3. Omdat
Zeewoldenaren best tevreden zijn over het dorp, komt het huidige beeld van het dorp eigenlijk
ook weer terug in het toekomstbeeld.
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2.

DE KENMERKEN EN KWALITEITEN VAN ZEEWOLDE EN HAAR
OMGEVING: WAT WAARDEREN DE INWONERS HET MEEST?

Als een inwoner van Zeewolde wordt gevraagd: ‘Wat vindt u het mooist aan Zeewolde?’ dan
antwoorden de meeste inwoners: ‘het bos, het strand en het water, de dorpsgemeenschap en
de centrale ligging’. We zijn met z’n allen best een beetje trots op ons dorp.
Inwoners hebben aangegeven wat zij de belangrijkste waarden van het dorp vinden. Die
belangrijkste kenmerken en kwaliteiten zijn opgenomen in dit hoofdstuk.
KARAKTER VAN HET DORP EN DE GEMEENTE
Zeewolde is dit jaar 35 jaar jong. De eerste inwoners van Zeewolde waren vooral veehouders
en akkerbouwers. Door de vruchtbare kleigronden van de polder was dit gebied hier uitermate
voor geschikt. Vanaf 1984 vestigden de eerste Zeewoldenaren zich in het dorp. Inmiddels
wonen er meer dan 20.000 inwoners.
Wat maakt Zeewolde de gemeente die zij is en wat maakt inwoners van Zeewolde
Zeewoldenaren? Wat is de identiteit van de Zeewoldenaren? De identiteit zit onder andere
in de architectuur of stedenbouwkundige opzet van de gemeente, maar ook in de sociaalculturele en economische kenmerken. Het is de jongste gemeente van Nederland met
herkenbare woonwijken, gebouwd tussen 1984 en heden, met jonge bossen en de Stille Kern,
een mooi strand, diverse ondernemers en grote agrarische bedrijven. Zeewoldenaren zijn trots
op hun gemeente. Zeewoldenaren waarderen het karakter van het dorp, waar mensen elkaar
nog groeten en naar elkaar omzien. Het veiligheidsgevoel in het dorp is groot. Dit heeft onder
andere te maken met het feit dat de hulpdiensten zichtbaar zijn.
De inwoners wonen er graag en zijn tevreden met de ligging aan het water en nabij het bos. Er
wonen doeners en no-nonsense mensen. De Zeewoldenaren zijn bereid aan te pakken.

LIGGING EN OMGEVING
Zeewolde is prachtig gelegen aan het water. De jachthaven, het strand en het wonen aan het
water zijn belangrijke kwaliteiten van het dorp. De ligging tussen het Horsterwold, Harderwold
en het Hulckesteinsebos geeft het dorp een aantrekkelijk aanzien, maar biedt ook veel
ontspanningsmogelijkheden, met de vele wandel-, fiets- en ruiterpaden. Toeristen waarderen
de campings en bungalowparken in de bosrijke omgeving.
In het buitengebied van Zeewolde wordt meer energie opgewekt dan de inwoners zelf
verbruiken. Er staan veel windturbines en er zijn mogelijkheden voor zonne-energie.
Daarnaast is Zeewolde voor onderwijs en zorgvoorzieningen georiënteerd op het oude land:
Harderwijk en Ermelo.
WAT WAARDEREN INWONERS HET MEEST AAN DE LIGGING VAN ZEEWOLDE
•
rust, ruimte en natuur;
•
de centrale ligging;
•
het bos, het strand en het water;
•
sterke agrarische sector.

WAT WAARDEREN INWONERS HET MEEST AAN HET DORP ZEEWOLDE
•
de dorpsgemeenschap, het naar elkaar omzien;
•
nabijheid van voorzieningen.

Woordwolk ‘kwaliteiten Zeewolde’ – menkar-actie 15 juni 2019

11

BEREIKBAARHEID
Veel inwoners werken of studeren buiten Zeewolde, waardoor sprake is van een grote woonwerkpendel. Zeewolde is te bereiken via een netwerk van N-wegen die aantakken op de
rijkswegen (A28, A27 en A6).
Het dorp ligt niet aan een spoorlijn en beschikt daardoor niet over een eigen treinstation.
De dichtstbijzijnde stations liggen in Harderwijk en Nijkerk. Deze treinstations zijn binnen 20
minuten per auto te bereiken. Voor openbaar vervoer zijn de inwoners op de bus richting
Harderwijk, Nijkerk en Almere aangewezen.
Inwoners zijn veelal aangewezen op de auto, omdat het openbaar vervoer met name in de
avonden en de weekenden niet frequent rijdt. Carpoolen biedt soms een oplossing. Door de
centrale ligging van de gemeente, zijn Amsterdam, Apeldoorn, Deventer, Zwolle, Arnhem,
en Utrecht binnen een uur met de auto te bereiken. Inwoners zien de verkeersveiligheid als
aandachtspunt, omdat er op de lange, rechte wegen vaak te hard wordt gereden. Het feit dat
er geen stoplichten zijn in de kern Zeewolde, wordt als een bijzonder voordeel gezien.
WAT WAARDEREN INWONERS HET MEEST AAN DE BEREIKBAARHEID VAN
ZEEWOLDE
•
centrale ligging.
Provinciale wegen

Buslijnen
13

WONEN
Zeewolde is een aantrekkelijke plek om te wonen. Dit komt door de aantrekkelijke omgeving,
met bos en water.
De woningprijzen liggen relatief laag ten opzichte van het landelijk gemiddelde. In het centrum
wordt niet alleen gewinkeld, maar ook gewoond: Er zijn relatief veel seniorenwoningen
gerealiseerd in het centrum.
WAT WAARDEREN INWONERS HET MEEST AAN HET WONEN IN ZEEWOLDE
•
aantrekkelijke omgeving met bos en water.
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ECONOMIE EN WERKGELEGENHEID
Het wordt over het algemeen als positief ervaren om ondernemer te zijn in Zeewolde. Dit
heeft mede te maken met de centrale ligging binnen Nederland. Binnen de gemeente liggen
verschillende bedrijventerreinen, elk geschikt voor bepaalde typen bedrijven. Bijvoorbeeld het
Trekkersveld en het Horterparc waar ruimte is voor middelgrote en grote bedrijven (logistiek,
productie & assemblage, bouw of groothandel)
WAT WAARDEREN INWONERS HET MEEST AAN DE ECONOMIE EN
WERKGELEGENHEID IN ZEEWOLDE
•
goed ondernemersklimaat en centrale ligging;
•
goede dagelijkse winkelvoorzieningen.

CENTRUM
In het centrum zijn vooral winkels te vinden voor de dagelijkse boodschappen. Ook is er een
aantal restaurants en cafetaria’s. De gezelligheid van het centrum kan nog verbeterd worden,
vinden de inwoners. Inwoners missen bloeiende en levendige terrassen in het centrum. Er zijn
weinig horecagelegenheden en er zijn niet of nauwelijks barretjes.
De kleinschaligheid van het dorp zien de inwoners als kwaliteit. Hierdoor zijn de voorzieningen
bereikbaar en komen de inwoners elkaar sneller tegen. Ook het gratis parkeren wordt erg
gewaardeerd.
WAT WAARDEREN INWONERS HET MEEST AAN HET CENTRUM
•
mogelijkheid voor ontmoeting in het centrum;
•
goede voorzieningen voor dagelijkse boodschappen;
•
gratis parkeren.

RECREATIE, CULTUUR EN VRIJE TIJD
De omgeving van Zeewolde biedt veel gelegenheid tot recreatie, door het strand, het water
en de bossen. Er zijn diverse terreinen voor verblijfsrecreatie. Er worden veel evenementen
georganiseerd. Er is een bibliotheek en een kleinschalig theater. Ook worden lessen gegeven,
zoals muziek, zang en ballet.
WAT WAARDEREN INWONERS HET MEEST AAN RECREATIE, CULTUUR EN VRIJE
TIJDSBESTEDING IN ZEEWOLDE
•
veel mogelijkheden voor recreatie door ligging van Zeewolde.

SPORT
Zeewoldenaren zijn over het algemeen tevreden over het aanbod van sportvoorzieningen en
-verenigingen. Er zijn veel sportverenigingen, waar sportmogelijkheden voor zowel jongeren
als voor ouderen geboden worden. Ook is het zwembad een publiekstrekker voor mensen uit
de gemeente. Dit zwembad heeft geen buitenbad en geen glijbaan. Dit wordt door sommige
inwoners gemist. Verder heeft recreatiepark De Eemhof recreatieve zwemvoorzieningen, maar
dit ligt verder van de kern Zeewolde.
WAT WAARDEREN INWONERS HET MEEST AAN SPORTMOGELIJKHEDEN IN
ZEEWOLDE
•
veel mogelijkheden voor sport, ook voor jongeren en ouderen.

EEN GREEP UIT DE CONCRETE IDEEËN VAN INWONERS VOOR ZEEWOLDE IN 2040
INDIVIDUELE UITSPRAKEN VAN INWONERS:

Waar moet Zeewolde vooral op inzetten in de toekomst op weg naar 2040?
Wonen en leefomgeving zo inrichten dat het sociale samenhang bevordert.
Droom:
Locatie met veel ruimte waar meerdere woningen komen en kleinere appartementen
met veel groen eromheen. Een groente tuin voor zingeving. Grote gemeenschappelijke
ruimte bij de woningen (voor ontmoeting, activiteiten, maaltijden).
De woningen zijn geschikt voor mensen die graag een goede buur willen zijn voor
mensen die tijdelijk er even uit moeten of niet thuis kunnen wonen. Zij krijgen een plek
in de appartementen.

Waar moet je nou precies heen als je je zorgen maakt over een buurtgenoot? Bij wie
kan je je zorg kwijt in geval van verwaarlozing of armoede en/of schulden? Wat als
iemand in het sociaal isolement raakt? Vandaar het idee voor:
De wijkvertrouwenspersoon: een paar (burger) vertrouwenspersonen in elke wijk.

Wat mist u in Zeewolde?
Eigenlijk niets. Zeewolde is nog een jong dorp dat nog een beetje zoekend is naar z’n
eigen identiteit. Inwoners afkomstig uit alle windstreken van Nederland, nog maar
een kleine groep geboren en getogen in Zeewolde, dat moet nog groeien.

Wat vindt u het grootste pluspunt van wonen in Zeewolde?
Het bos en het water. Ik krijg een vakantiegevoel als ik langs het water rijd.

Ik ben verliefd op Zeewolde en ik wil hier nooit meer weg (een jongere)
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3.

WAT WILLEN WE IN ZEEWOLDE 2040?

Tijdens alle gesprekken en interviews hebben inwoners veel kansen en verbeterpunten aangedragen. Een overzicht van de perspectieven en verbeterpunten is
opgenomen in dit hoofdstuk. Meer details zijn te vinden in bijlage 1.
3.1 WONEN EN LEEFOMGEVING

WELK PERSPECTIEF ZIEN DE INWONERS VOOR ZEEWOLDE
Leefomgeving
•
in 2040 zijn de woonwijken ruim opgezet en groen;
•
het onderhoud van de openbare ruimte is goed;
•
er zijn meer bankjes langs het strand, bij de pont en in het centrum en er is
een fontein in een centraal park;
•
er zijn veilige wegen in het buitengebied die niet te smal zijn voor het huidige
verkeer;
•
afgebakende uitlaatplekken voor honden, een hondenlosloopgebied en (meer)
afvalbakken voor hondenpoep.
Wonen
•
•
•
•
•
•
•

gemêleerde wijken;
differentiatie in bebouwing;
stimulering van doorstroming ter voorkoming van scheefwonen;
meer bouwen voor 1 persoonshuishoudens, starters en ouderen;
betaalbare huur- en koopwoningen;
meer oog voor ruimtelijke kwaliteit bij gebiedsontwikkelingen;
ruimte voor bijzondere architectuur.

Voorzieningen
•
voorkomen leegstand in het centrum;
•
meer terrassen, horeca, uitgaansgelegenheden, barretjes in het centrum;
•
kansen voor nieuwe functies in leegstaande gebouwen.
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3.2

BEREIKBAARHEID EN OPENBAAR VERVOER

3.3

SAMENLEVING EN SOCIALE SAMENHANG

WELK PERSPECTIEF ZIEN DE INWONERS VOOR ZEEWOLDE TEN AANZIEN VAN
BEREIKBAARHEID EN OPENBAAR VERVOER
•
•
•
•
•
•

meer parkeerplaatsen bij P+R’s bij stations;
blijven inzetten op de bus als primair openbaar vervoermiddel;
een treinstation in Zeewolde (9% van de geënquêteerden);
verbetering busverbindingen in avonden en weekenden;
onderzoek kleinere bussen of vraag gestuurd vervoer of andere innovatieve
technieken;
laadpalen voor elektrische fietsen.

WELK PERSPECTIEF ZIEN DE INWONERS VOOR ZEEWOLDE
Aandacht voor de jeugd
•
uitgaansgelegenheid of bereikbaarheid daarvan;
•
ongeordende plaats;
•
overzicht van de activiteiten voor jongeren.
Zorg
•
•
•
•
18

spreiding van zorgvoorzieningen over het dorp;
spreiding van ouderenwoningen over het dorp;
transport van en naar zorgvoorzieningen;
toegankelijkheid voor mensen met (mobiliteits)beperkingen.

3.4

ECONOMIE EN WERKGELEGENHEID, RECREATIE EN VRIJE TIJD

WELK PERSPECTIEF ZIEN DE INWONERS VOOR ECONOMIE EN
WERKGELEGENHEID ZEEWOLDE
•
•
•

leegstand in het centrum komt niet meer voor, door onder meer
huurverlaging;
meer werkgelegenheid voor Zeewoldenaren, bijvoorbeeld hoogopgeleide
werknemers in dienstverlenende bedrijven;
jonge, startende ondernemers hebben een plek gekregen bij elkaar in een
gebouw.

3.5

KLIMAAT EN ENERGIE (DUURZAAMHEID)

WELK PERSPECTIEF ZIEN DE INWONERS VOOR ZEEWOLDE
•
•
•
•
•

zorg over meer/te veel windmolens en zonnevelden;
zonne-energie: eerst daken en ‘afdaken’, daarna open veld onder
voorwaarden;
voorkomen verstening;
meer groen op plekken waar dat nog niet is, om hittestress tegen te gaan;
Zeewolde is in Nederland hèt voorbeeld van een groene gemeente.

WELK PERSPECTIEF ZIEN DE INWONERS VOOR RECREATIE EN VRIJE TIJD IN
ZEEWOLDE
Evenementen
•
regelgeving voor evenementen vereenvoudigen en hulp bij
vergunningaanvragen;
•
verenigingen en ideeën meer met elkaar verbinden.
Toerisme
•
uitbreiding van activiteiten inwoners, die ook voor de toeristen aantrekkelijk
zijn;
•
aantrekkelijk centrum en aanloophaven met horeca en gezelligheid.
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4.

PROCES

Deze Toekomstvisie is tot stand gekomen door de bijdrage van veel inwoners uit Zeewolde.
Dit is gestart op 6 april 2019 op de woonmanifestatie en wordt aangeboden aan de
gemeenteraad in het café De Toekomst op 4 december 2019. Daar tussenin zijn enquêtes
gehouden en zijn we Zeewolde ingegaan om mensen te ontmoeten bij een themasessie, een
bijeenkomst ‘praten met de voeten’, menkar-ritten, weekmarktgesprekken, gesprekken bij de
voetbalvereniging en het vrijwilligersfeest, koffiegesprekken met de ouderen in de gemeente
en een vlog-your-village-wedstrijd voor jongeren. Ook is aangesloten bij diverse bestaande
evenementen, zoals Pinkendag en de vrijwilligersdag om gesprekken tussen inwoners en
de gemeente en de gemeenteraadsleden te voeren. Het navolgende zakhorloge brengt de
meeste bijeenkomsten en activiteiten mooi in beeld.
Tijdens al deze gesprekken en bijeenkomsten hebben inwoners van jong tot oud meegedacht
over de toekomst van Zeewolde. De uitkomsten daarvan staan in deze Toekomstvisie. De
Toekomstvisie is als kompas voor toekomstig beleid, aangeboden aan de gemeenteraad.
De inwoners die hun inbreng hebben gegeven, spraken hun waardering uit over het proces.
Regelmatig merkten inwoners op dat het goed is dat de gemeente op een open manier met ze
in gesprek gaat.
Uit dit proces kunnen de volgende leerpunten voor de gemeente worden getrokken:
• ga naar de mensen toe, zoek de mensen op daar waar ze zijn;
• voer korte gesprekken en neem de tijd voor het gesprek;
• zorg voor een aandachtstrekker;
• zorg voor het snel uitzetten van concrete ideeën die worden opgehaald.
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BIJLAGEN
Bijlage 1
Bijlage 2
Bijlage 3
Bijlage 4

Samenvatting uitkomsten gesprekken en enquêtes: wat willen inwoners in Zeewolde 2040
Trends: wat komt er op ons af?
Cijfers
Vragenlijst enquête

BIJLAGE 1. SAMENVATTING UITKOMSTEN GESPREKKEN EN ENQUÊTES: WAT WILLEN INWONERS IN ZEEWOLDE 2040
Tijdens alle gesprekken en interviews hebben inwoners veel kansen en verbeterpunten aangedragen. Een samenvatting van de perspectieven en verbeterpunten is opgenomen in deze bijlage.
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1.

WONEN EN LEEFOMGEVING

Leefomgeving in de woonwijken
Inwoners in Zeewolde zijn erg tevreden over hun eigen wijk. In 2040 zijn de woonwijken ook
ruim opgezet en groen.
Verder wensen mensen vooral concrete verbeteringen in het dorp en in hun wijk,
bijvoorbeeld:
•
verbetering van het onderhoud van de openbare ruimte;
•
meer bankjes langs het strand en in het centrum en een fontein gewenst in een
centraal park. Openbare toiletten en een openbare trailerhelling aan het Wolder
wijd, bankjes bij de aanlegsteiger van de pont en betere voorziening voor
overblijvers in de Aanloop haven;
•
oversteekplekken voor de kinderen op weg naar school;
•
veilige wegen in het buitengebied die niet te smal zijn voor het huidige verkeer;
•
afgebakende uitlaatplekken voor honden, een hondenlosloopgebied en (meer)
afvalbakken voor hondenpoep;
•
een voetvalveldje en een voetpad in de groenstrook langs de Hertenkamp;
•
fietsverbindingen en voetpaden bij het groen hoek Westergo-Grote Plaat.
Woningbehoefte
De bevolkingssamenstelling verandert. Momenteel zijn in Zeewolde de gezinnen goed
vertegenwoordigd. In de toekomst zal de groep ouderen echter toenemen. Tegelijkertijd
trekken jongeren weg, die in een later stadium graag weer in Zeewolde willen wonen. De
komende jaren is het wenselijk meer in te zetten op bouwen naar behoefte, waarbij inwoners
aangeven dat er veel vraag is naar (betaalbare) starters- en ouderenwoningen.
Ook is het wenselijk dat starters- en ouderenwoningen niet in clusters worden gebouwd, maar
verspreid over de wijken. Zo zijn in het centrum veel seniorenwoningen gerealiseerd. Voor
de levendigheid in het centrum, is het wenselijk dat er bij nieuwbouw meer gedifferentieerd
wordt. Òf het dorp moet groeien, en of dat moet door inbreiding, hoger bouwen of op
uitleglocaties, dat is nog wel een discussiepunt. Veel inwoners zien de noodzaak voor het
bouwen van starterswoningen en seniorenwoningen. Ook wensen inwoners draagvlak voor
het in stand houden van voorzieningen, door een bepaalde mate van groei van het dorp.
Waar die nieuwe woningen ontwikkeld worden, daarover zijn verschillende meningen.
Sommigen vinden dat bijvoorbeeld de groene zone daarvoor geschikt is, anderen zien meer in
uitleglocaties.
Centrum
De inwoners waarderen de compactheid van het centrum. Het is daardoor goed bereikbaar en
de kans dat men bekenden tegen komt is daardoor groter. Ook het gratis parkeren is een groot
pluspunt. Inwoners kunnen er terecht voor alle dagelijkse boodschappen.

Leegstand en nieuwe functies
In het centrum komen steeds meer winkels leeg te staan. Inwoners zien kansen voor
‘click&collect’-formules gekoppeld aan winkels, het toestaan van andere functies en een
loyaliteitsprogramma. Dit loyaliteitsprogramma moet het kopen in Zeewolde belonen.
Ook wordt de verlaging van de huren in het centrum als kans gezien om winkels te kunnen
behouden. Mogelijk kunnen ook nieuwe winkel(ketens) worden aangetrokken, die het
centrum aantrekkelijker kunnen maken. Jongeren wensen een vestiging van H&M of
McDonalds in het centrum.
De inwoners zien kansen voor een nieuwe multifunctionele ontmoetingsplek in het centrum,
zodat er meer levendigheid in het centrum ontstaat.

WELK PERSPECTIEF ZIEN DE INWONERS VOOR ZEEWOLDE
Leefomgeving
•
in 2040 zijn de woonwijken ruim opgezet en groen;
•
het onderhoud van de openbare ruimte is goed;
•
er zijn meer bankjes langs het strand, bij de pont en in het centrum en er is
een fontein in een centraal park;
•
er zijn veilige wegen in het buitengebied die niet te smal zijn voor het huidige
verkeer;
•
afgebakende uitlaatplekken voor honden, een hondenlosloopgebied en (meer)
afvalbakken voor hondenpoep.
Wonen
•
•
•
•
•
•
•

gemêleerde wijken;
differentiatie in bebouwing;
stimulering van doorstroming ter voorkoming van scheefwonen;
meer bouwen voor 1 persoonshuishoudens, starters en ouderen;
betaalbare huur- en koopwoningen;
meer oog voor ruimtelijke kwaliteit bij gebiedsontwikkelingen;
ruimte voor bijzondere architectuur.

Voorzieningen
•
voorkomen leegstand in het centrum;
•
meer terrassen, horeca, uitgaansgelegenheden, barretjes in het centrum;
•
kansen voor nieuwe functies in leegstaande gebouwen.

Gezelligheid
Veel inwoners vinden het centrum nog te kaal en te ongezellig. Als voorbeeld kan het
Kerkplein worden genoemd. Om de gezelligheid in het centrum te verbeteren, zijn diverse
oplossingen aangedragen, zoals het plaatsen van bankjes en extra beplanting, maar ook door
meer en grotere terrassen toe te staan. Ook bij de Aanloophaven wensen inwoners meer
gezelligheid.
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2.

BEREIKBAARHEID EN OPENBAAR VERVOER

Voor het openbaar vervoer zijn de inwoners aangewezen op de treinstations in Nijkerk,
Harderwijk en Almere. Voor het voor- en natransport wordt gebruik gemaakt van de auto en
de bus. Bij de stations zijn P+R-voorzieningen aanwezig, maar deze zijn soms te krap of minder
aantrekkelijk. Om deze P+R aantrekkelijker te maken, is het wenselijk dat de gemeente inzet
op een samenwerking met omliggende gemeenten om de P+R-locaties te verbeteren voor de
Zeewoldenaren.
Een deel van de inwoners mist een treinstation (9% van de geënquêteerden). Met name in
de avonden en de weekenden rijden de bussen niet frequent genoeg. Dit is vooral van belang
voor de jeugd. Zij zijn aangewezen op openbaar vervoer richting Harderwijk, Nijkerk of Almere.
Een nachtbus zou hier een oplossing voor kunnen bieden. Inwoners gebruiken in praktijk
eerder de auto dan de bus, vanwege de lage frequentie van de bus en de totale reistijd.
Een mogelijke oplossing om het gebruik van de bussen te verhogen, is door de frequentie van
de bussen op te voeren, waarbij weliswaar meer, maar kleinere bussen worden ingezet. Ook
biedt vraag gestuurd vervoer kansen.
De fietsroutes in Zeewolde en omgeving zijn een goed alternatief voor de bus. Veel van deze
fietsroutes zijn aan een opknapbeurt toe en kunnen worden aangevuld met oplaadpalen voor
de elektrische fiets. Dit is een duurzame oplossing. Bovendien draagt het bij aan een goede
gezondheid.
WELK PERSPECTIEF ZIEN DE INWONERS VOOR ZEEWOLDE TEN AANZIEN VAN
BEREIKBAARHEID EN OPENBAAR VERVOER
•
•
•
•
•
•
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meer parkeerplaatsen bij P+R’s bij stations;
blijven inzetten op de bus als primair openbaar vervoermiddel;
een treinstation in Zeewolde (9% van de geënquêteerden);
verbetering busverbindingen in avonden en weekenden;
onderzoek kleinere bussen of vraag gestuurd vervoer of andere innovatieve
technieken;
laadpalen voor elektrische fietsen.

3.

SAMENLEVING EN SOCIALE SAMENHANG

De jeugd
In Zeewolde zijn veel verenigingen, evenementen en sportvoorzieningen, maar jongeren
geven veelal aan dat er te weinig te doen is voor de jeugd en dan met name voor de oudere
jeugd.
Uitgaansgelegenheden
In Zeewolde is een aantal restaurants aanwezig, die de Zeewoldenaren waarderen. Er zijn
echter geen uitgaansgelegenheden en kroegen. Voor het uitgaan zijn de inwoners, waaronder vooral de jongeren, aangewezen op omliggende plaatsen zoals Harderwijk of Nijkerk. De
Groene Schuur is de enige uitgaansgelegenheid in Zeewolde. Deze is alleen beperkt geopend.
Inwoners vinden het wenselijk dat er iets voor de (oudere) jeugd wordt gecreëerd, of de bereikbaarheid van uitgaansgelegenheden voor jongeren elders wordt verbeterd.
Ongeordende plek
Voor de jeugd is er op het moment geen plek waar ze samen kunnen komen en activiteiten
met elkaar kunnen ondernemen, een ongeordende plek. Ook ter voorkoming van overlast zou
het goed zijn om ruimte te bieden voor een dergelijke plaats. Als locatie wordt bijvoorbeeld
de ‘groene zone’ genoemd. De inwoners doen de suggestie dat de gemeente hierbij meer
zichtbaar inzet op een ‘straathoekwerker’ voor jongeren.
Activiteiten
Er worden weinig culturele activiteiten voor jongeren georganiseerd in Zeewolde. Wel worden
er veel andere activiteiten georganiseerd en er zijn veel sportmogelijkheden voor jongeren.
Wat dat betreft is er voor jongeren tot 16 jaar voldoende aanbod. Een overzicht van die activiteiten wordt echter gemist. Een aantal inwoners heeft voorgesteld om een social media-kanaal
in te richten voor jongeren, waarop iedereen die iets organiseert voor jongeren, een aankondiging kan plaatsen.
Voldoende zorg
Het aandeel ouderen in Zeewolde neemt toe. Ook bereiken mensen steeds vaker een hoge
leeftijd. Ouderen zijn over het algemeen meer afhankelijk van zorg en zorgvoorzieningen. In
Zeewolde zijn op het moment voldoende primaire zorgvoorzieningen. Eventueel aanvullende
voorzieningen liggen op een kleine afstand. De huisartspraktijken zijn geconcentreerd in het
dorp. De bereikbaarheid voor oudere inwoners kan worden verbeterd, als dit meer gespreid
wordt. Een deel van de inwoners wenst aanvullende zorgvoorzieningen, zoals een polikliniek in
Zeewolde. Verder maken inwoners zich zorgen over het niet oud kunnen worden in Zeewolde,
als mensen een beperking hebben zoals dementie. Gezien de vergrijzing zal bijvoorbeeld het
aantal dementerende inwoners stijgen de komende jaren, waardoor een verpleeghuis nodig is.
Daarnaast is het van belang dat de toegankelijkheid voor mensen met mobiliteitsbeperkingen
verbetert. Het transport van en naar de zorglocaties vraagt aandacht en de huidige mogelijkheden verdienen meer bekendheid.
Inwoners zijn te spreken over de sociale samenhang in het dorp, hoewel sommige inwoners
aangeven ook wel wat meer onderling contact te wensen. Ook voor de toekomst is het volgens
inwoners van belang dat de sociale cohesie in het dorp en onder de bewoners sterkt blijft.

Samen zorgen we voor meer verbondenheid en minder eenzaamheid. Vrijwilligers kunnen
hier een rol in spelen, maar inwoners zien ook een rol voor de gemeente om met ouderen in
contact te blijven.
WELK PERSPECTIEF ZIEN DE INWONERS VOOR ZEEWOLDE
Aandacht voor de jeugd
•
uitgaansgelegenheid of bereikbaarheid daarvan;
•
ongeordende plaats;
•
overzicht van de activiteiten voor jongeren.
Zorg
•
•
•
•

spreiding van zorgvoorzieningen over het dorp;
spreiding van ouderenwoningen over het dorp;
transport van en naar zorgvoorzieningen;
toegankelijkheid voor mensen met (mobiliteits)beperkingen.

4.

ECONOMIE EN WERKGELEGENHEID

Geld verdienen in Zeewolde
Ondernemers
Zeewolde biedt ondernemers voldoende kansen om te kunnen ondernemen. In het centrum
zijn voldoende locaties om een winkel te openen en op het bedrijventerrein Trekkersveld is
ruimte om nieuwe bedrijven te vestigen. Daarnaast zijn er in Zeewolde nog enkele andere,
kleinere bedrijventerreinen.
Er liggen kansen om Zeewolde nog aantrekkelijker te maken voor ondernemers.
De huren in het centrum zijn op het moment bijvoorbeeld aan de hoge kant. Inwoners zien dit
als één van de redenen waarom het centrum met leegstand te kampen heeft. Het is wenselijk
dat de huren in het centrum verlaagd worden om het centrum nog aantrekkelijker te maken.
Een groot deel van de bedrijvigheid is gevestigd op het grootschalige bedrijventerrein
Trekkersveld. Transport, opslag en verwerking van producten vormen een grote bedrijfstak
op dit terrein. Een goede afwisseling van bedrijven binnen de gemeente is wenselijk. Het
bedrijventerrein Horsterparc wordt ontwikkeld als hoogwaardig bedrijventerrein, onder
meer voor zakelijke dienstverlening, kennis gerelateerde productie en handelsbedrijven.
Er liggen kansen om dit op meer plekken in de gemeente mogelijk te maken. Verder is een
verzamelgebouw voor jonge ondernemers gewenst. Hierbij kan ondersteunende horeca
worden mogelijk gemaakt.
De landbouw, die gezien kan worden als de beheerder van het buitengebied, bestaat uit
moderne, grote bedrijven. Dit biedt kansen voor innovatie. Ook de landelijke trend om meer
uit de eigen omgeving te eten, biedt kansen voor de landbouw: eten van de Zeewoldense
akkers.
Werknemers
Veel Zeewoldenaren geven aan zelf niet in Zeewolde te werken. Dit heeft er onder andere mee
te maken dat er weinig bedrijven zijn waar hoogopgeleide mensen een baan kunnen vinden.
Ook om deze reden is het van belang dat de gemeente meer dienstverlenende bedrijven trekt,
zodat mensen ook in Zeewolde kunnen werken.
WELK PERSPECTIEF ZIEN DE INWONERS VOOR ECONOMIE EN
WERKGELEGENHEID ZEEWOLDE
•
•
•

leegstand in het centrum komt niet meer voor, door onder meer
huurverlaging;
meer werkgelegenheid voor Zeewoldenaren, bijvoorbeeld hoogopgeleide
werknemers in dienstverlenende bedrijven;
jonge, startende ondernemers hebben een plek gekregen bij elkaar in een
gebouw.
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5.

RECREATIE EN VRIJE TIJD

Evenementen
Zeewolde kent al veel evenementen, maar er leven nog meer ideeën onder de inwoners
over het organiseren van nieuwe evenementen. Deze evenementen kunnen ook goed aan
sluiten bij voormalige en bestaande evenementen zoals de BBQ-week, Sailwolde en de
scouting. Vanwege de wijzigende regelgeving is een aantal evenementen verdwenen. De
inwoners vragen de gemeente om na te gaan of er mogelijkheden zijn om deze voormalige
evenementen toch opnieuw toe te staan.
Er gelden veel regels waar evenementen aan moeten voldoen. Soms loopt de organisatie
van een evenement daarop spaak. De inwoners wensen dat de gemeente vrijwilligers
ondersteunen bij de ‘randzaken en het regelwerk’. Dit kan door een vrijwilligerspunt waar hulp
gegeven wordt bij aanvraag van een vergunning. Voor het uitwisselen van ervaringen tussen
vrijwilligers en verenigingen zou het prettig zijn als verenigingen en ideeën meer met elkaar
verbonden kunnen worden. Op deze manier kan worden geleerd van elkaars ervaringen,
of kunnen juist nieuwe ideeën ontstaan. Een coördinatiepunt voor evenementen in het
dorp biedt hiervoor kansen. Zo ontstaat er inzicht in welke verenigingen er zijn, en welke
evenementen er in het dorp worden georganiseerd. De informatievoorziening over geplande
evenementen kan dan ook verbeterd worden, door een website daarvoor in te richten, en ook
via andere kanalen evenementen te promoten.
Toerisme in Zeewolde
De inwoners van Zeewolde zijn er voorstander van dat er meer toeristen in Zeewolde komen,
mits het er niet te veel worden. Er zijn al enkele activiteiten waar toeristen op afkomen zoals
‘Sailwolde’ en de ‘BBQ-week’. Deze activiteiten kunnen nog verder worden uitgebreid of
er kunnen aansluitende activiteiten worden georganiseerd. Wel heeft het de voorkeur dat
de toeristische activiteiten niet alleen voor toeristen zijn, maar ook voor de inwoners van
Zeewolde.
Voor toeristen zijn de bijzondere plekken in de gemeente niet duidelijk aangegeven, met name
vanaf de pont. De bewegwijzering verdient een verbeterslag. Bovendien kan het centrum en
de Aanloophaven aantrekkelijker gemaakt worden door uitgaansgelegenheden, meer kleur,
horeca en terrassen.
WELK PERSPECTIEF ZIEN DE INWONERS VOOR RECREATIE EN VRIJE TIJD IN
ZEEWOLDE
Evenementen
•
regelgeving voor evenementen vereenvoudigen en hulp bij
vergunningaanvragen;
•
verenigingen en ideeën meer met elkaar verbinden.
Toerisme
•
uitbreiding van activiteiten inwoners, die ook voor de toeristen aantrekkelijk
zijn;
•
aantrekkelijk centrum en Aanloophaven met horeca en gezelligheid.
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6.

KLIMAAT EN ENERGIE (DUURZAAMHEID)

Een toekomstbestendige gemeente houdt rekening met de toekomstige generatie. Dit doet de
gemeente niet alleen door te zorgen voor voldoende woningen, goede infrastructuur, maar
ook door te investeren in het klimaat. Inwoners vinden over het algemeen duurzaamheid wel
belangrijk, maar hebben zorg over te veel windmolens en te veel zonnevelden.
Er staan circa 300 windturbines in de gemeente en die bieden meer energie dan de inwoners
van Zeewolde gebruiken. Om deze reden vinden de inwoners het niet nodig dat er extra
windmolens bijkomen. Mogelijk kan er wel beperkt ingezet worden op zonneparken. De
zonnepanelen kunnen ook op afdaken worden gelegd, of juist als afdak dienen. De inwoners
zijn er voorstander van dat er bij zonne-energie eerst wordt gekeken naar de mogelijkheden
op daken en daarna in het open veld. Wanneer gekozen wordt voor zonneparken in het open
veld, zullen hier goede voorwaarden aan moeten worden gesteld.
De inwoners vinden dat het voorkomen van wateroverlast een gedeelde verantwoordelijkheid
is van de gemeente en de inwoners. Inwoners kunnen op hun eigen terrein meer groen
aanleggen, dan verharding. Voor het overige is de overheid aan zet. In de huidige tijd
betekent dat, dat er meer ruimte nodig is om water vast te houden, te bergen en af te voeren.
Verstening moet waar mogelijk tegengegaan worden.
Om hittestress te voorkomen, vinden de inwoners het wenselijk dat er meer groen in het
straatbeeld komt op plekken waar dat nu niet is.
WELK PERSPECTIEF ZIEN DE INWONERS VOOR ZEEWOLDE
•
•
•
•
•

zorg over meer/te veel windmolens en zonnevelden;
zonne-energie: eerst daken en ‘afdaken’, daarna open veld onder
voorwaarden;
voorkomen verstening;
meer groen op plekken waar dat nog niet is, om hittestress tegen te gaan;
Zeewolde is in Nederland hèt voorbeeld van een groene gemeente.

BIJLAGE 2 TRENDS: WAT KOMT ER OP ONS AF?
Onderstaande trends en ontwikkelingen geven een beeld van wat er op Zeewolde afkomt. Het heeft niet de bedoeling uitputtend te zijn.

WONEN EN GEZONDHEID
De levensverwachting stijgt en de bevolking vergrijst,
wat hogere zorgkosten met zich mee brengt. Het biedt
anderzijds kansen voor meer vrijwilligerswerk door
ouderen.
• Invloed van de verzorgingsstaat neemt af en mensen
wonen langer zelfstandig.
• Toename eenpersoonshuishoudens (gezinsverdunning).
• Verpersoonlijking, mensen bepalen zelf wat ze nodig
hebben, meer gericht op hun persoonlijke wensen en
behoeften.
• Meer vrije tijd, waarbij mensen meer behoefte hebben
aan kwaliteit en beleving (bijvoorbeeld in de recreatieve
branche).

•

PARTICIPERENDE SAMENLEVING
Het internet speelt een steeds grotere rol
(communicatie via social media).
• In plaats van top-down overheidsbeleid, wordt
het bottom up vanuit de samenleving opgepakt
(zelforganisatie, mensen steken handen uit de mouwen
in hun eigen buurt).

•

ECONOMIE
Landbouw verhoogt kwaliteit door technologische
innovaties, zoals GPS-systemen, drones en sensoren.
• Vergroening en verduurzaming van de landbouw,
maar ook verhoging regeldruk.
• Manarm produceren in de maakindustrie, door
robotisering en automatisering, als oplossing voor
het personeelstekort.
• Groei van de kenniseconomie. Bedrijven vragen om
hoger opgeleide werknemers.

•
KLIMAAT EN ENERGIE
Opkomst van de circulaire economie.
Gebruik van steeds meer duurzame energiebronnen.
Watertekort en wateroverschot, hittestress, meer
extremen in het weer.

•
•
•

DIGITALISERING
Steeds verdere automatisering en toenemende
efficiëntie.
• Robotisering en Domotica.
• Innovatie op basis van nanotechnologie, biotechnologie
of neurotechnologie, denk aan de wisselwerking tussen
brein en computer.
• Zelfrijdende en elektronische auto’s.
• Het internet speelt een steeds grotere rol (E-commerce)
ten koste van bijvoorbeeld fysieke winkels.
• Big data en privacybescherming.

•
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BIJLAGE 3: CIJFERS
ALGEMEEN

ENERGIE

OPPERVLAKTE
248,76 vierkante
kilometer
INWONER AANTAL
(1 JANUARI 2019)
22.312 inwoners

Zeewolde is energieneutraal. Het
totale verbruik van energie in
Zeewolde in 2015 was 2.500 Terajoule.
In 2015 werd in de gemeente
2.791 Terajoule energie opgewekt,
waarvan 2.439 Terajoule door ca. 300
windmolens.

BOS
83 ha
STRAND
6 ha

AANTAL AUTO’S PER HUISHOUDEN
LIGT HOGER DAN HET LANDELIJK
GEMIDDELDE
1,6 auto’s (bron CBS)

GEMIDDELDE VRAAGPRIJS WONINGEN
(JUNI 2019, HUIZENZOEKER.NL)
€360.000,-

OPENBAAR VERVOER

Het openbaar vervoer beslaat uit 5 buslijnen;

•
•
•
•
•

Lijn 142: Nijkerk – Zeewolde – Harderwijk
Lijn 625: Zeewolde – Amersfoort
Lijn 160: Almere – Zeewolde
Lijn 144: Harderwijk – Zeewolde
Lijn 159: Almere Stad – Zeewolde – Harderwijk

Treinstations liggen in Harderwijk, Nijkerk en Almere

Zeewolde is een jonge gemeente: het geboortecijfer is hoger dan het sterftecijfer. Wel
vertrekken jongeren van 15-24 jaar uit Zeewolde voor bijvoorbeeld studie of werk.
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ECONOMIE

WONEN

Percentage bedrijfsvestigingen:
Huidige woningtypen in Zeewolde:
Eengezinswoningen
85%
Meergezinswoningen
15%
Ouderenwoningen
12%

In de sociale huursector is ruim 83% van de woningzoekenden een één- of tweepersoonshuishouden.
Zij willen vooral een goedkope woning. Tegelijkertijd zien we, dat Zeewolde een gezinnengemeente is, en
dat voorlopig ook zal blijven (Bron: concept Woonvisie gemeente Zeewolde).

Aantal banen:
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BIJLAGE 4: VRAGENLIJST ENQUÊTE
Bijlage 4 Vragenlijst enquête

Enquête Zeewolde, de plaats van je toekomst!
Al gem ene gegevens
 Leeftijdscategorie (kruis aan wat van
toepassing is)
Leeftijd

 Gezinssamenstelling (kruis aan wat van toepassing is)
Gezinssamenstelling



tot 15



eenpersoonshuishouden



15 tot 30



tweepersoonshuishouden



30 tot 50



meerpersoonshuishouden



50-70



70+

 Woonplaats Zeewolde:

ja/nee

Enq uête

1. Wat vindt u het grootste pluspunt van Zeewolde?

2. Wat mist u in Zeewolde?

3.

Waar moet Zeewolde vooral op inzetten in de toekomst, op weg naar 2040? (a.u.b. uw top 3
aankruisen. Uw motivatie kunt u erachter schrijven)
 Economie, omdat…………………………………………………………………
 Duurzaamheid, omdat………………………………………………………….
 Bereikbaarheid, omdat…………………………………………………………
 Samenleving en sociale samenhang, omdat…………………………
 Zorg, omdat………………………………………………………………………….
 Sport, cultuur en evenementen, omdat………………………………
 Wonen en leefomgeving, omdat………………………………………….
 M eedenken over gemeentelijke besluiten, omdat……………..
 Overig: ……….

4. In welke wijk woont u?






Centrum/Noord
Zeewolde Zuid
Horsterveld
Polderwijk
Buitengebied’

5. Waaraan wilt u dat gewerkt wordt in uw wijk richting 2040? (a.u.b. uw top 3 aankruisen. Uw
motivatie kunt u erachter schrijven)









Ontmoetingsplekken, omdat…………………………………………………
Onderling contact/elkaar kennen, omdat……………………………
Veiligheid, omdat…………………………………………………………………
Speelplekken, omdat……………………………………………………………
Groen in de buurt, omdat……………………………………………………
Voorzieningen, omdat……………………………………………………………
Parkeerplekken, omdat…………………………………………………………
Overig: ……….
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COLOFON
Projectgroep Toekomstvisie Zeewolde
Winnie Prins (wethouder)
Krista Nieborg (projectleider)
Projectgroepleden
BügelHajema Adviseurs
Jan Oosterkamp
Judith Pronk
Denkschets
Elco van Staveren

Inwoners gemeente Zeewolde
Inwoners hebben bijgedragen tijdens enquêtes, bijeenkomsten, menkar-ritten, weekmarktgesprekken, koffiegesprekken,
vlog-your-village-wedstrijd voor jongeren en andere evenementen.
Datum aanbieding gemeenteraad
4 december 2019

