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Natuurlijk hebben er verande-
ringen plaatsgevonden in dit 
dynamische dorp. Ruimtelijk is het 
Horsterveld voltooid en wordt in 
de komende jaren aan de Polder-
wijk gebouwd, waar de nieuwe 
haven is geïnspireerd op de 
dorpse Zuiderzee-architectuur. We 
zijn met Zeewolde ook gegroeid 
naar een min of meer stabiele be-
volking van circa 22.000 inwoners. 
De bevolkingssamenstelling is  
uiteraard wel veranderd: nog 
steeds is Zeewolde een veilige 
plek voor jonge gezinnen, maar 
ook senioren maken in toenemen-
de mate actief deel uit van onze 
gemeenschap. Grote delen van 
het eens zo weidse buitengebied 
- waar voedsel wordt verbouwd - 
worden nu gedomineerd door 
windmolens waarmee duurzame 
energie wordt opgewekt.

Toch denk ik dat de grootste ver-
anderingen hebben plaatsgevon-
den in het persoonlijke leven van 

de Zeewoldenaren. Er zijn in die 
afgelopen 25 jaar prachtige, door-
leefde en vreselijke momenten 
geweest die we vaak met elkaar 
hebben gedeeld. En zo schrijft ook 
het jongste dorp van Nederland 
een geschiedenis waar we zelf 
nog onderdeel van zijn. 

Maar ook is in die 25 jaar veel 
gelijk gebleven. Dat blijkt uit onze 
Leefbaarheidsmonitor die sinds 
eind jaren ’90 met tussenpozen de 
Zeewoldenaren vraagt naar hun 
mening over het dorp. Inderdaad, 
de belangrijkste redenen om in 
Zeewolde te wonen blijven on-
veranderd het dorpse karakter en 
de kernwaarden ‘rust, ruimte en 
natuur’. Door het dorpse karakter 
is Zeewolde een prettige plek voor 
iedereen, voor elke beurs. Een 
dorp waar men elkaar nog groet 
op straat, een dorp waar kinderen 
veilig kunnen spelen en opgroei-
en, waar jongeren kunnen spor-
ten, waar ruimte is voor dorpse 

initiatieven en waar men vitaal en 
rustig oud kan worden. Een dorp 
waar de traditionele Pinkendag 
ons herinnert aan de agrarische 
wortels van het dorp…‘en de boer, 
hij ploegde voort’. De prachtige 
bossen afgewisseld met weilan-
den en wuivende rietkragen langs 
het Wolderwijd geven volop de 
gelegenheid om te genieten van 
natuur, rust en ruimte. 

Met Leefbaar Zeewolde was het 
mij een voorrecht om in de afge-
lopen 25 jaar het dorpse karakter 
en de kernwaarden van ons dorp 
te verdedigen; ik beloof u dat 
Leefbaar Zeewolde dat altijd voor 
u zal blijven doen. 

En ja, als ik de hond ’s avonds 
uitlaat gakken de ganzen nog 
altijd als ze overvliegen. 25 jaar, 
er is veel gebeurd maar ook gelijk 
gebleven, gelukkig maar. 

Ben Sonneveld, fractievoorzitter

Is er in 25 jaar veel veranderd?

‘Ja en nee, gelukkig maar.’
De tijd vliegt. Leefbaar Zeewolde werd 25 jaar geleden opgericht als actiepartij tegen de toen 
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Hoe belangrijk is het dat Leefbaar 
Zeewolde een onafhankelijke 
partij is?  Michiel: ‘Omdat er geen 
‘moederpartij’ in Den Haag is of 
andere samenwerkingsverban-
den, konden we ons richten op de 
Zeewoldenaren, die hier immers 
wonen voor de rust, de natuur om 
ons heen en het dorpse karakter.’ 
Winnie: ‘We kunnen de identiteit 
van Zeewolde bewaken, zonder 
concessies te hoeven doen aan 
landelijke partijpolitiek.’ Michiel: 
‘We konden ons volledig concen-
treren op de kernwaarden rust, 
ruimte en natuur en de belangen 
van Zeewolde.’ Rein: ‘We had-
den geen ‘last’ van landelijke of 
provinciale sturing.’

Wat is voor jou de aanleiding ge-
weest je kostbare tijd te besteden 
aan Zeewolde? Rein: ‘Het was 
vooral de arrogante houding van 
het toenmalige college van bur-
gemeester en wethouders. Vooral 
in de discussie rond de groei van 
het dorp voelde ik mij niet serieus 
genomen.’  

Michiel: ‘De ‘oude politiek’ was 
broodnodig aan verandering toe 
zodat de mening van de inwoners 
echt gehoord zou worden. Dat kan 
bij een echte lokale partij.’ Winnie: 
‘Echt voor Zeewolde kunnen doen 
wat Zeewolde nodig heeft en vrij 
te kunnen luisteren naar de wen-
sen van de Zeewoldenaren.’ 

Was je al actief in het dorp? Win-
nie: ‘Ik was druk met een handte-
keningenactie om volledig Voort-
gezet Onderwijs te krijgen op de 
Levant, deed vrijwilligerswerk en 
was betrokken met de toenmalige 
situatie rond loverboys. In 2003 
ben ik op de koffie geweest bij 
Leefbaar Zeewolde en in oktober 
2004 belden ze mij of ik samen 
met Michiel parttime wethouder 
wilde worden.’ Michiel: ‘Nee, niet 
eerder. Ik was en ben zelfstandig 
ondernemer, dus altijd druk druk 
druk. Ik was de initiatiefnemer 
van de eerste bijeenkomst die 
leidde tot de actiegroep Leefbaar 
Zeewolde.’ Rein: ‘In 1995 heb ik 
gesprekken gehad met een verte-

genwoordiger van een landelijke 
politieke partij in Zeewolde omdat 
ik hier actief wilde zijn. In die peri-
ode kwam ook Leefbaar Zeewolde 
als actiegroep en dat trok me 
veel meer. De allereerste bijeen-
komst heb ik gemist vanwege een 
meeting in Engeland. Ik had toen 
een fulltimebaan bij een Japans 
bedrijf en was daar ook voorzit-
ter van de Ondernemingsraad en 
betrokken bij het oprichten van 
de Europese Ondernemingsraad. 
Ook zat ik in het bestuur van het 
Bedrijfspensioenfonds.’

Toen de actiegroep Leefbaar 
Zeewolde in de politiek ging en 
met overmacht de verkiezingen in 
1998 won, was dat voor anderen 
niet zo makkelijk te accepteren. 
Er waren zelfs ‘ontgiftingssessies’ 
nodig.
Michiel: ‘De kiezer heeft ons zes 
verkiezingen op rij de grootste 
partij gemaakt.’ Rein: ‘Dan doe 
je wel iets goed.’ Michiel:  ‘Maar 
anderen hebben dat nooit leuk 
gevonden. Als je de ‘macht breekt’ 

van de traditionele partijen krijg 
je een sfeer van wantrouwen en 
achterdocht.’ Winnie: ‘Het was 
ook de directe en soms confronte-
rende manier waarop wij politiek 
bedreven.’ Rein: ‘Door uit te gaan 
van de eigen kracht van onze 
partij en kernwaarden hebben we 
een vaste waarde in bestuurlijk 
Zeewolde weten te bereiken.’  
Winnie: ‘Tussen 1998 en 2010 
was er iedere twee jaar of een 
andere wethouder of een ander 
college. Als je elkaar aanspreekt 
op gedrag en echt in een team 
probeert te werken, lukt het en 
dat bleek ook wel, vanaf 2010 
is er geen college meer geval-
len.’ Michiel: ‘Ik ben nog steeds 
van mening dat de toenmalige 
meningsverschillen meer terug 
te voeren waren op beelden over 
elkaar, dan op feitelijkheden.’

Jullie hebben heel wat jaren aan 
Zeewolde gegeven. Rein: ‘Met 
veel plezier heb ik twintig jaar in 
de plaatselijke politiek gezeten. 
Gemeenteraadslid van 1998 tot 
en met 2010, waarvan zes jaar 
als fractievoorzitter. Van 2010 
tot en met 2018 als wethouder.’ 
Winnie: ‘Inclusief een periode als 
bestuursadviseur (feitelijk ook 
wethouder) nu ruim veertien jaar 
als bestuurder. In de gemeente-
raad heb ik nooit gezeten.’  
Michiel: ‘Van het najaar 1998 
tot 2004 in de gemeenteraad 
waarvan de laatste twee jaar als 
fractievoorzitter en vervolgens  
tot en met de zomer 2008 ruim 
3,5 jaar als wethouder. Daarna 
ben ik verhuisd.’ 

Waar heb je de beste herin-
neringen aan? Winnie: ‘Ik heb 
Ruimtelijke Ordening altijd leuk 
gevonden, omdat je dan echt met 
de inrichting van de gemeente 
bezig bent. Sociaal Domein en 
Welzijn zijn zo belangrijk voor het 
welbevinden van de mensen, dat 
daar mijn hart naar uit gaat. Maar 

welke portefeuille vind ik eigenlijk 
niet leuk? Met trots kijk ik terug 
op de realisering van Oosterwold 
in samenwerking met Almere, het 
allereerste Oud-en-Nieuwfeest 
voor jongeren in sporthal De 
Horst in 2005/2006 en op het nu 
lopende ‘Zeewolde voor elkaar.’ 
Michiel: ‘Midden 2004 werd de 
gemeente onder provinciaal fi-
nancieel toezicht geplaatst omdat 
er grote tekorten op de begroting 
waren geconstateerd. Het college 
viel waarna ik begon met o.a. de 
portefeuilles financiën en grond-
bedrijf. Dat waren voor mij de 
belangrijkste omdat ik daardoor 
‘aan het stuur zat’ om Zeewolde 
weer financieel gezond te krijgen. 
Financiën was voor mij een voor-
waarde om tot het college toe te 
treden. Ik had er affiniteit mee, en 
als ondernemer ook verstand van. 
Het gaat er bij financiën om dat je 
de door de inwoners opgebrachte 
belastinggelden zorgvuldig 
beheert en de wettelijke gemeen-
telijke taken goed uitvoert en het 
niet verbrast aan onnodige zaken 
die niet horen bij een klein dorp.’ 
Rein: ‘In mijn wethoudersperiode 
waren financiën en grondbedrijf 
de belangrijkste portefeuilles. Na 
de fantastische inspanningen van 
Michiel heb ik nog een aantal ver-
beteringen door kunnen voeren 
zodat de gemeenteraad haar taak, 
stellen van randvoorwaarden en 
controle, nog beter kon uitvoeren. 
Het geld is niet van de gemeente, 
maar van alle inwoners. Het door 
de wereldwijde crisis loodsen 
van financieel Zeewolde zie ik als 
hoogtepunt. Ondanks die crisis 
hebben we zonder compromis-
sen te doen, kunnen vasthouden 
aan de realisatie van het Ha-
venkwartier en de sluizen in de 
oorspronkelijk bedoelde vorm. 
Hoogtepunten voor mij zijn de 
besluitvorming rond de realisatie 
van de atletiekbaan, de discussie 
rondom Het Baken en de  
Gezinshaven.’

Martin Etman
Martin behoorde tot de eerste mensen van de actiegroep Leefbaar Zeewolde die 
in 1995 in het geweer kwam tegen de collegeplannen om Zeewolde enorm te 
laten groeien waardoor het dorpse karakter, waarvoor veel mensen hier kwamen 
wonen, verloren dreigde te gaan. De politieke partijen trokken zich weinig aan 
van de mening van de inwoners. Dat was de voedingsbodem om een politieke 
partij te worden. Martin werd lijsttrekker en Leefbaar Zeewolde won met over-
macht de verkiezingen in maart 1998. Martin was een ‘mensenmens’. Laagdrem-
pelig, benaderbaar en hij was overal in het dorp te vinden. In al die gesprekjes 
merkte hij dat de inwoners de ideeën van Leefbaar Zeewolde omarmden en dat 
gaf hem veel vertrouwen.
Na de verkiezingswinst werd hij wethouder en er ging een andere wind waaien in 
het gemeentehuis. Toen echter het college, en ook een meerderheid in de gemeen-
teraad koos voor een fors groeiscenario van het dorp, kwam Martin in een spagaat 
te zitten. Hij en Leefbaar Zeewolde wilden de kiezers niet in de kou laten staan en 
konden dus geen verantwoordelijkheid nemen voor dat groeiscenario. Martin trad 
in januari 2001 af als wethouder. In 2004 werd een ernstige ziekte vastgesteld 
waaraan hij op 15 maart 2005, op slechts 51-jarige leeftijd is overleden.
Wij blijven Martin herinneren als een fijn mens, een bevlogen politicus met ide-
alen en een verbinder. Hij heeft, zoals hij het zelf noemde: ‘een steen verlegd en 
het water stroomt nu anders dan voorheen’.

Peter Koelewijn
Peter was een betrokken Zeewoldenaar. Peter kende Zeewolde en Zeewolde 
kende Peter. Hij was vanaf 1998 bestuurslid van Leefbaar Zeewolde en van 1998 
tot 2004 was hij lid van de gemeentelijke beroeps- en bezwaarcommissie. Van 
2004 tot 2014 zat hij als raadslid ook in de commissie Onderwijs en Welzijn. Tot 
zijn overlijden op 7 mei 2017 bleef hij op de achtergrond politiek actief voor de 
partij.
Peter had vanuit zijn werkzame leven grote kennis over de bestuurlijke en politie-
ke kanten van het onderwijs en was ook een vraagbaak voor andere commissiele-
den. Ook begeleidde Peter in die tijd de jeugdraad, waar hij veel plezier in had. 
Met zijn lange bestuurlijke ervaring wist hij de nodige richting aan de partij te 
geven en zocht daarvoor altijd harmonieuze oplossingen waarbij zijn aansteke-
lijke humor goed van pas kwam. Peter was ook medeorganisator van de Leefbaar-
heidsmonitor: de enquête, uitgevoerd door Hogeschool Windesheim.  
Peter had een uitgebreide palmares van maatschappelijke activiteiten, variërend 
van kroonlid van de universiteitsraad van de Universiteit van Amsterdam tot 
voorzitter van de Stichting Culturele Manifestaties van de St. Joriskerk te Amers-
foort en vele andere bestuurlijke functies. Hiervoor werd hij in 2008 benoemd tot 
Ridder in de Orde van Oranje Nassau. 
Voor ons was Peter een onmisbaar Leefbaar-lid. We zijn hem nog altijd  dankbaar 
voor alles wat hij voor ons en voor het dorp heeft gedaan. 

Max Wolters
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In gesprek met drie (oud) wethouders
Twee mensen die heel belangrijk waren voor Leefbaar Zeewolde zijn Michiel Schouten en Rein Zijlstra. 

Beiden waren actief vanaf het allereerste uur terwijl Winnie Prins later aanhaakte. Zij is met niet aflatend 

enthousiasme nog steeds actief. Een gesprek met haar en de twee ex-wethouders.

Vlnr: Wethouder Winnie Prins, (oud) wethouder Michiel Schouten en (oud) wethouder Rein Zijlstra



Leefbaar Zeewolde 25 jaar. Dat 
is een heuse mijlpaal en een 
welgemeende felicitatie waard! 
Oorspronkelijk was Leefbaar Zee-
wolde een actiegroep. Die werd 
niet zomaar opgericht. Er was 
halverwege de jaren ’90 (van de 
vorige eeuw, moet je er dan altijd 
bij zeggen) veel onrust in de sa-
menleving. Het gemeentebestuur 
en de bevolking discussieerden 
met elkaar op felle toon over hoe 
‘groot’ Zeewolde nu precies moest 
worden. In 1997 zou er een nieuw 
Structuurplan komen. Portefeuil-
lehouder Ruimtelijke Ordening 
was burgemeester Geke Faber 
(PvdA). Het was gelijk de laatste 
keer dat een burgervader, in dit 
geval burgermoeder, eerstverant-
woordelijke was voor dit politiek 
beladen aandachtsterrein. Faber 
had in de raad misschien nog wel 
voldoende draagvlak, maar in de 
broeierige samenleving van het 
Zeewolde van destijds beslist niet. 
Leefbaar Zeewolde bestond uit 
een verzameling inwoners die op-
kwam voor rust, ruimte en groen. 
15.000 inwoners was meer dan 
voldoende voor het dorp, vond de 
actiegroep. 

‘De heren waren apolitiek en 
eigenlijk helemaal niet van plan  

de gemeenteraad in te gaan.’

Ik heb in die tijd diverse interviews 
gehad met de voormannen ervan, 
zoals Martin Etman, Ben Son-
neveld, Theun Schaaf en Michiel 
Schouten en kreeg zodoende al 
snel in de gaten welk vlees ik in de 
kuip had. De heren waren apolitiek 
en eigenlijk helemaal niet van plan 
de gemeenteraad in te gaan. Haast 
onder protest (liever had men 
de politiek ‘overgehaald’) deed 
Leefbaar Zeewolde mee met de 
gemeenteraadsverkiezingen van 

1998. Er was nog een lokale partij 
die voor het eerst meedeed aan de 
verkiezingen, de Zeewolde-partij, 
de voorloper van BurgerBelang. 
Samen zorgden de twee partijen 
voor een aardverschuiving in de 
gemeenteraad. Leefbaar Zeewolde 
kwam binnen met liefst vijf ze-
tels, de Zeewolde-partij met drie. 
Daarmee was het gedaan met de  
‘hegemonie’ van de VVD en het 
CDA terwijl D66 zelfs helemaal 
van het politieke toneel verdween. 
Kort daarop vertrok burgemeester 
Faber om staatssecretaris te wor-
den van Landbouw, Natuurbeheer 
en Visserij. Niemand kon onder-
tussen om de twee lokale partijen 
heen. Beide kregen ze een plaats 
in een soort afspiegelingscollege. 
Martin Etman (Leefbaar Zeewol-
de) en Wiel Cleutjens (Zeewolde-
partij) kwamen zodoende in het 
college als wethouder. Jan Broer-
tjes (VVD) mocht blijven, maar 
vertrok in 2002 om burgemees-
ter te worden van het Groningse  
Vlagtwedde. 

Het Structuurplan van 1997 kreeg 
aan het begin van de nieuwe eeuw 
een vervolg met een hernieuwde 
‘strategische visie’. De belangrijk-
ste scenario’s waren ‘Op eigen 
kracht’ en ‘In de luwte’. Ook nu 
mocht de bevolking weer volop 
meepraten. Uiteindelijk bleek er 
de meeste steun te zijn voor ‘Op 
eigen kracht’, Zeewolde mocht 
tóch (beheerst) doorgroeien! Dat 
was tegen het zere been van Leef-
baar Zeewolde. Wethouder Martin 
Etman kwam naar eigen zeggen in 
een soort spagaat terecht en trad 
af. De nieuwe coalitiepartij werd 
de ChristenUnie, de nieuwe wet-
houder Ernst Cramer. Dat duurde 
drie jaar. Grote problemen met 
de begroting voor 2005 noopten 
Cramer in het najaar 2004 af te 

treden. Ex-wethouder Martin Et-
man formeerde een nieuw col-
lege. Leefbaar Zeewolde keerde 
daardoor terug in de coalitie en 
Michiel Schouten werd de nieu-
we wethouder Financiën die orde 
op zaken moest stellen. Het was  
Etmans laatste kunststukje. Op 
15 maart 2005 overleed het voor-
malige boegbeeld van Leefbaar 
Zeewolde na een lang ziekbed. Hij 
werd slechts 51 jaar. Als eerbetoon 
aan hem werd er een brug in de 
Spiekweg naar hem genoemd. 

‘De drie genoemde partijen 
moesten elk een zetel inleveren 
aan Leefbaar Zeewolde en de 

grootste raadsfractie ging van vier 
naar liefst zeven zetels.’

Nog één keer raakte Leefbaar 
Zeewolde buiten de coalitie. Eind 
2007 trok (onderwijs)wethouder 
Thijs van Daalen van de Chris-
tenUnie zich terug uit het college 
en zijn partij ging met hem mee. 
Leefbaar Zeewolde en VVD had-
den daardoor geen meerderheid 
meer in de raad, wat ook het einde 
betekende van het wethouder-
schap van Michiel Schouten (Leef-
baar Zeewolde) en Helma Lodders 
(VVD). CDA, ChristenUnie en PvdA/
GroenLinks hadden wel een (nipte) 
meerderheid in de raad en gingen 
met elkaar verder. Er kwamen zelfs 
wethouders van ‘buiten’ (‘ze heten 
alle drie Jos behalve Hendrik’). De 
kiezers waren er niet zo van ge-
charmeerd. Dat bleek bij de verkie-
zingen van 2010. De drie genoem-
de partijen moesten elk een zetel 
inleveren aan Leefbaar Zeewolde 
en de grootste raadsfractie ging 
van vier naar liefst zeven zetels. 
‘Leefbaar’ kwam toen terug in de 
coalitie en is er daarna ook nooit 
meer uit geweest. Op dit moment 
heeft de partij vijf zetels.

Doordat er coalities kwamen met 
ruime meerderheden, werd het 
allemaal wat ‘rustiger’ in de ge-
meentelijke politiek. Van een ‘pop-
penkast’ was geen sprake meer en 
evenmin was het voortaan nog 
nodig te ‘ontgiften’. Vanaf 2010 tot 
2018 zat Rein Zijlstra in het college 
samen met Winnie Prins (die daar 
anno 2020 nog steeds in zit). Ben 
Sonneveld bleef fractievoorzitter 
en er kwamen nieuwe raadsleden 
als Rob Tulleken (die al snel was 
overgekomen van de andere lokale 
partij), Helmut Hermans, Evert 
Ekker en Els van Es. Theun Schaaf 
dacht net als eerder Herly Wowor 
al afscheid te hebben genomen, 
telkens bleek er tóch nog een zetel 
in te moeten worden genomen. 
Ex-raadslid Peter Koelewijn over-
leed in 2017 op 80-jarige leeftijd. 

‘Het sterke van Leefbaar Zeewolde 
vind ik dat de burger niet alleen 

met de mond centraal wordt 
gesteld, maar dat dit ook echt 

voelbaar is.’

Tijd om af te ronden, althans dit 
verhaal. Het sterke van Leefbaar 
Zeewolde vind ik dat de burger 
niet alleen met de mond centraal 
wordt gesteld, maar dat dit ook 
echt voelbaar is. Daarbij wordt 
er in commissie- en raadsdebat-
ten nimmer afgeweken van de 
eerder genoemde kernwaarden 
rust, ruimte en groen. Dan kan 
het soms een beetje drammerig 
overkomen, maar dat hoort erbij. 
Deels gebeurt het nog steeds met 
dezelfde mensen als uit 1995. Ook 
dat zegt iets. Interne ruzies zijn 
er nooit geweest, slaande deuren 
zullen hooguit binnenskamers zijn 
gehoord. Anderzijds zou een beet-
je verjonging geen kwaad kunnen. 
Een mooie uitdaging, zou ik zeg-
gen. 

Eén vraag is nog niet beantwoord: 
kan Zeewolde om ‘Leefbaar’ heen? 
Vast wel. Het is ook een paar keer 
geprobeerd, maar dat was geen 
succes. Niet doen dus. We kunnen 
niet zonder Leefbaar Zeewolde!

We kunnen niet zonder Leefbaar Zeewolde

Mannes Schoppink

Steven Scheffer

Karin Ekker-Vording

Jeroen van der WalsEvert Ekker

Els van Es

Winnie Prins

Helmut Hermans
Ben Sonneveld

Theun Schaaf

Hans Visser

Fractie en bestuur

Leefbaar 
Zeewolde 
vandaag



Op deze pagina ziet u een paar thema’s uit de afgelopen 25 jaar. Op onze website in de Nieuwscategorieën 

kunt u ze terugvinden en er is nog veel meer. Lees bijvoorbeeld de betogen voor de Algemene Beschouwingen 

die elk jaar worden uitgesproken. Ze zijn eenvoudig te vinden via de zoekfunctie op de website.

Zeewolde: dorp van rust, ruim
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G-gebied blijft bos

In 2009 heeft Leefbaar Zeewolde 

een initiatiefvoorstel voor het 

G-gebied ingediend. Het toen-

malige gemeentebestuur vond 

dat dit bosgebied ontwikkeld 

moest worden omdat zij eigenaar 

van het bos is. Leefbaar Zeewolde 

was - en is - van mening dat dit 

bos van alle inwoners van Zee-

wolde is en ontwikkelde een plan 

voor een “Ontmoetingsbos”. Alle 

andere partijen hadden hiervoor 

liever een woonbestemming gezien. Tot nu toe is het Leefbaar 

Zeewolde gelukt om het bos voor alle inwoners te behouden, 

maar heeft nog steeds de wens om het bos aantrekkelijker te 

maken voor iedereen. 

Atletiekbaan

Tijdens de Algemene Beschouwingen in juni 
2011 heeft Leefbaar Zeewolde in een motie  
gevraagd om te onderzoeken of op de huidige 
locatie een Atletiekbaan gerealiseerd kon 
worden, waarbij de functie van de ijsbaan 
kon blijven bestaan. Het is fantastisch dat de 
Atletiekbaan er nu ligt, nadat het definitieve 
besluit hierover in december 2015 door de 
gemeenteraad werd genomen. Wat in de visie 
werd geschetst blijkt nu werkelijk te gebeuren: 
het vrijetijdshart met de atletiekbaan brengt 
vele Zeewoldenaren samen. 

1

2

Gronddepot 

Een mooi stukje natuurgebied is het voormalige gronddepot. Dat de 

politiek soms ook gebruik moet maken van het momentum bleek begin 

november 2004 toen Leefbaar Zeewolde haar kans schoon zag om het 

gronddepot voor woningbouw te schrappen. Tegelijkertijd werd bepaald 

dat de dijk tussen Zeewolde en Harderwijk niet meer door vrachtverkeer 

gebruikt mag worden. 

3

Gratis afval storten

Vanaf 2002 heeft Leefbaar Zeewolde  

gepleit voor het gratis kunnen storten 

van grof huishoudelijk afval. Op 1 sep-

tember 2011 werd deze eerdere verkie-

zingsbelofte ingevuld en sindsdien kunt 

u terecht op het ABS op het Trekkersveld. 
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NAJAAR 1995

Er heerst grote ontevredenheid 
onder de inwoners van Zeewolde 
over de toekomstplannen voor 
het dorp en de manier waarop het 
College van B&W met de inwoners 
communiceert. Reden voor een 
aantal gedreven inwoners om de 
actiegroep Leefbaar Zeewolde op 
te richten.

NAJAAR 1997 

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

MAART 1998 

Leefbaar Zeewolde wint met over-
macht de gemeenteraadsverkiezin-
gen. De partij krijgt vijf raadszetels. 
Martin Etman wordt wethouder in 
het nieuwe College.

JANUARI 2001

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

MAART 2002 

Leefbaar Zeewolde wint opnieuw 
de gemeenteraadsverkiezingen, 
maar de andere partijen willen 
geen College met Leefbaar Zee-
wolde vormen. Met opnieuw vijf 
van de zeventien raadszetels wordt 
Leefbaar Zeewolde de grootste op-
positiepartij.

ZOMER 2004

Het College valt en Leefbaar Zee-
wolde wordt gevraagd toe te treden 
en doet dat met twee wethouders. 

MAART 2006

Leefbaar Zeewolde wint voor de 
derde keer op rij de gemeente-
raadsverkiezingen. Een duidelijk 
signaal van de kiezers dat er een 
groot vertrouwen is in de partij. 
Michiel Schouten en Winnie Prins 
gaan door in het nieuwe College 
van B&W om het succesvolle beleid 
voort te zetten.

MAART 2010

Voor de vierde keer op rij wint 
Leefbaar Zeewolde de gemeente-
raadsverkiezingen. Met maar liefst 
7 raadsleden en 2 wethouders – 
Winnie Prins en Rein Zijlstra – start 
een nieuwe bestuursperiode.

NAJAAR 2012

De belangrijke Structuurvisie 2012-
2022 wordt vastgesteld waarin 
de ontwikkeling van Zeewolde is 
vastgelegd. Veel opvattingen van 
Leefbaar Zeewolde zijn daarin 
verwerkt.

MAART 2014

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

NOVEMBER 2016

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

MAART 2018

Opnieuw wint Leefbaar Zeewolde 
de gemeenteraadsverkiezingen. 
Als gevolg van de verdeelsleutel 
verliest de partij helaas nét 1 zetel, 
terwijl juist meer mensen voor rust, 
ruimte en natuur hebben gestemd. 
Winnie Prins blijft wethouder en 
heeft in haar portefeuille sociaal 
domein, bestuurlijke vernieuwin-
gen en toekomstvisie / structuur-
visie.

FEBRUARI 2020

De toekomstvisie voor Zeewolde 
in 2040 waarin Zeewoldenaren 
zich hebben uitgesproken, is door 
de gemeenteraad bekrachtigd. De 
Toekomstvisie is de basis voor de 
Structuurvisie 2022.

OKTOBER 2020

Leefbaar Zeewolde viert haar  
25-jarig jubileum.

Historie op  
hoofdlijnen

Meer kunt u lezen op de website. Scan de QR-code.

an rust, ruimte en natuur!

Wonen in het centrumgebied
De afgelopen jaren is er veel gebouwd nabij het centrum, om-
sloten door de Zuiderzeestraatweg en de Horsterweg. De Sfinx is flink uitgebreid en er zijn verschillende typen appartement-
bouw gerealiseerd die goed zijn ingericht om levensbestendig te kunnen wonen. Leefbaar Zeewolde is blij met deze aanwinst waarvoor zij zich hard heeft gemaakt en ziet dat het centrum-
gebied daardoor versterkt wordt. 

NL doet

Leefbaren steken graag de handen uit de mouwen. Tijdens NL 

doet werd bij Coloriet de gang naar de appartementen van een 

nieuwe kleur voorzien. 

Leefbaarheids-rotonde
Van 2009 tot 2015 heeft Leefbaar Zeewolde de rotonde Sportlaan / Spiekweg onderhouden.  Met een grote publieksactie konden inwoners ideeën aanleveren en werd de rotonde ingericht. Daarbij was het ook nodig om de rotonde te onderhouden door te schoffelen en het onkruid te wieden. De momenten dat dit gebeurde waren bijzonder plezierig en gaven menig langsrijdend automobilist of fietser de gelegenheid om een opmerking te plaatsen of een praatje te maken. 

olderwijk en Havenkwartier

ordt volop gebouwd. De diversi-

an woningen, gebouwd volgens 

tste duurzaamheidsnormen sluit 

oed aan bij het wat oudere Zeewolde.

 Havenkwartier met de keersluis 

en schutsluis voor de ontsluiting naar 

de ‘Blauwe Diamant’ geeft een extra 

dimensie en brengt de verbinding van 

‘nieuw polderland’ met het Wol-

wijd. Maar deze projecten laten 

olde wel behoorlijk groeien. Wat 

eefbaar Zeewolde betreft is dit de 

tste grootschalige bouwontwik-

eling vanwege het bosgebied in het 

zuiden en het westen, wat wij zien als 

de natuurlijke grenzen van ons dorp.
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Appelbomen

In mei 2010 heeft elk Leefbaar Zeewolde raadslid 
een appelboom geplant bij de MMM Zorgboer-
derij. Na drie jaar kon de oogst van de zeven  
biologisch verbouwde appelbomen worden  
geplukt en geproefd en werd de oogst geschon-
ken aan de MMM boerderijwinkel.

Leefbaar komt naar u toe

Al vele jaren zijn we op de Pinkenmarkt 
te vinden. In onze stand met ballon-
nenclown of Limonadekoe hebben we 
met vele inwoners gesproken over hoe 
zij vinden dat het in Zeewolde gaat en 
welke mening zij over ons dorp hebben.

9

10



Een lokale partij luistert
Voor een lokale partij als Leefbaar 
Zeewolde geeft de Leefbaarheids-
monitor waardevolle informatie 
over de mening en inzichten van 
de inwoners waardoor we niet 
afhankelijk zijn van landelijke 
peilingen. De monitor is voor Leef-
baar Zeewolde ook een belangrijk 
instrument om te luisteren naar 
onze inwoners. Hoe u als inwoner 
van Zeewolde tegen bepaalde 
zaken aankijkt is voor ons belang-
rijk om gemeentelijk beleid door 
te zetten of aan te passen. Uw in-
zichten zijn immers bepalend hoe 
wij als lokale partij de leefbaar-
heid in ons dorp kunnen verbete-
ren. Inderdaad, wij luisteren naar 
de inwoners. Dát is waar Leefbaar 
Zeewolde voor staat. 

Van concept naar uitvoering
Het concept van de Leefbaar-
heidsmonitor is bedacht door 
Leefbaar Zeewolde en wordt sinds 
2004 uitgevoerd door Hogeschool 
Windesheim te Zwolle. Landelijk 
zijn er vele soorten monitoren, 

maar wat de Zeewolder Leefbaar-
heidsmonitor zo uniek maakt is 
de locatie-specifieke vraagstelling 
waardoor de doelgroep, de Zee-
wolder bevolking, direct bereikt 
wordt. De Leefbaarheidsmonitor 
bestaat uit vier fasen:
-  In de eerste fase wordt aan de in-

woners van Zeewolde gevraagd 
een inventarisatie te maken van 
belangrijke onderwerpen die in 
hun beleving een rol spelen voor 
de eigen leefbaarheid. 

-  De tweede fase ontwikkelt een 
testenquête die wordt geëvalu-
eerd door opstellers en onder-
vraagden. 

-  Uitvoering van de enquête vindt 
plaats in de derde fase waarin 
ook de resultaten verwerkt en 
onder de bevolking en politiek 
verspreid worden. 

-  In de vierde fase wordt bekeken 
hoe de resultaten van de enquê-
te het politieke beleid kunnen 
beïnvloeden. 

De publicatie in een gerenom-
meerd tijdschrift (B.G.J.S. Son-
neveld en F.P. Sturrus, 2007, De 

Zeewolder Leefbaarheidsmonitor, 
Openbaar Bestuur. April, 2007, 
34-36.) bevestigde de weten-
schappelijke onderbouwing van 
de Leefbaarheidsmonitor. 

Tijdens raads- en commissieverga-
deringen wordt door verschillende 
politieke partijen regelmatig naar 
de uitkomsten van de Leefbaar-
heidsmonitor verwezen. Ook in 
beleidsdocumenten worden de 
uitkomsten van de Leefbaarheids-
monitor expliciet genoemd. 

Hoofdthema’s van Leefbaarheid
De volgende belangrijkste 
hoofdthema’s voor de Leefbaar-
heidsmonitor werden door de 
inwoners aangemerkt: Veiligheid, 
Bereikbaarheid en Verkeerssitu-
atie, Kunst en Cultuur, Winkel-
voorzieningen en Horeca, Onder-
wijs, Recreatie, Sport en Toerisme, 
Groei en Wonen, Functioneren 
Gemeente en ten slotte Gezond-
heidszorg. 
Specifiek, moest de Leefbaar-
heidsmonitor een beter inzicht 
geven in: 
-  de knelpunten van de samenle-

ving, 
-  de verwachtingen en het toe-

komstperspectief van de bevol-
king en 

-  de mogelijkheid om gevoerd 
beleid te evalueren en aan te 
passen.

Als randvoorwaarden werd verder 
gesteld dat de monitor: a) goed 
leesbaar en duidelijk moest zijn, 
b) in betrekkelijk korte tijd kon 
worden ingevuld, en ten slotte c) 
een compleet beeld moest geven 
van de voornaamste leefbaar-
heidsaspecten in Zeewolde. 

Representativiteit 
Om de representativiteit van de 
bevolking in het onderzoek te 
borgen, is gebruikgemaakt van 
een zogeheten random-walk me-
thode waarbij in elke straat van 
Zeewolde aselectief 2 tot 4 adres-
sen werden bezocht. Als er niet 

open werd gedaan, werd bij het 
volgende huis aangebeld. Indien 
de bewoner opendeed werd er ge-
vraagd of men de enquête wilde 
invullen zodat deze een half uur 
later weer kon worden opgehaald. 
Deze methode bleek goed te wer-
ken en zorgde voor veel positieve 
reacties. Behalve de bezoeken aan 
huis worden er ook enquêtes naar 
de bewoners van het buitenge-
bied van Zeewolde gestuurd. 
Verder bleek uit literatuuronder-
zoek dat jongeren en ouderen 
minder geneigd zijn om enquêtes 
in te vullen. Daarom was het van 
belang om deze groepen bewust 
op te zoeken en wordt er actief 
gezocht en geënquêteerd bij jon-
geren- en seniorencentra.

Herhaling
De Zeewolder Leefbaarheidsmoni-
tor haalt vooral zijn kracht uit een 
herhaling van de peilingen met 
dezelfde vraagstelling zodat een 

monitoringsproces kan beginnen 
en veranderingen in meningen 
worden weergegeven. De enquête 
wordt elke keer slechts op kleine 
onderdelen aangepast omdat be-
paalde vragen door de actualiteit 
worden achterhaald en sommige 
nieuwe beleidspunten daarvoor in 
de plaats komen. Het merendeel 
van de vragen blijft identiek om 
een goede vergelijking te kunnen 
maken met voorgaande rondes 
door de jaren heen.

Resultaten
De resultaten worden door 
Hogeschool Windesheim in een 
werkdocument gepresenteerd 
met verantwoording van gebruik-
te methodes en een uitgebreide 
analyse van de resultaten. Van 
elke rapportage worden vervol-
gens publieksvriendelijke versies 
gemaakt die de belangrijkste 
resultaten op een overzichtelijke 
manier samenvatten. De resul-
taten zijn te downloaden van de 
website www.leefbaarzeewolde.nl. 

Wij willen doorgaan
De uitkomsten van de Leefbaar-
heidsmonitor geven een vrij 
stabiel beeld en een hoge waar-
dering voor ons dorp. Onvermin-
derd blijven de kernwaarden rust, 
ruimte en natuur de belangrijkste 
redenen voor mensen om zich 
in Zeewolde te vestigen en er 
te blijven wonen. De uitkom-
sten ondersteunen dan ook ons 
streven als lokale partij om het 
dorpse karakter van Zeewolde en 
de kernwaarden te behouden. Als 
zelfstandige gemeente willen we 
dicht bij onze inwoners blijven. De 
Leefbaarheidsmonitor helpt ons 
daar een handje bij.

Ben Sonneveld

De Zeewolder Leefbaarheidsmonitor
De Zeewolder Leefbaarheidsmonitor is ontwikkeld door Leefbaar Zeewolde om de mening van de 
inwoners van Zeewolde te peilen over de leefbaarheid in hun dorp. De Leefbaarheidsmonitor geeft de 
politiek een kans om met gerichte vragen te achterhalen wat er onder de bevolking leeft, maar ook of 
het gewenst is dat nieuw beleid wordt ontwikkeld. De herhaalde peilingen geven de bevolking ook de 
gelegenheid om het nieuwe beleid zelf te evalueren.

LEEFBAARHEIDSMONITOR

VEILIGHEID

BEREIKBAARHEID

KUNST & CULTUUR

WINKELCENTRUM / HORECA

ONDERWIJS

RECREATIE/SPORT/TOERISME

GROEI

GEMEENTE

GEZONDHEIDSZORG

VLIEGVELD LELYSTAD

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9

2017 2013 2009 2006 2005 2004
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Huis-aan-huis krant en publieksvriendelijke versie  
van de Leefbaarheidsmonitor



Wethouder Winnie Prins: “Als we 
nu iets nieuws willen doen wordt 
een bestemmingsplan bedacht 
of wordt het huidige aangepast. 
We organiseren een inloopavond 
voor de inwoners waar het plan 
gepresenteerd wordt en geven 
dan inwoners inspraak op een 
plan wat er al ligt. De inbreng van 
de inwoners is dan maar beperkt 
mogelijk.”

In 2022 wordt de ‘Omgevingswet’ 
ingevoerd. Omdat dan de regels 
voor ruimtelijke ontwikkeling 
vereenvoudigd en samengevoegd 
worden, is dat een goede aanzet 
voor bestuurlijke vernieuwingen. 
Prins: “Voordat een plan door de 

ambtenaar bewerkt wordt, zal 
eerst door de bedenker een open 
bijeenkomst worden georgani-
seerd waarin inwoners gevraagd 
wordt met ideeën en meningen 
te komen ten aanzien van de toe-
komstige ontwikkelingen. De in-
woners worden van begin af aan 
geraadpleegd nog voordat een 
ambtenaar er mee bezig gaat. Het 
wordt dan ook sneller duidelijk of 
er draagvlak is en welke aanpas-
singen gedaan kunnen worden 
om dat te vergroten.” 

Bestuurlijke vernieuwing is dat 
je als gemeentebestuur ruimte 
geeft aan welke maatschappelijke 
belangen er spelen en je ook de 

ruimte geeft voor participatie 
door bewoners. Laat het gewoon 
gebeuren. Daarna gaat er pas aan 
een plan gewerkt worden omdat 
je van tevoren weet wat inwoners 
willen en welk draagvlak er is. Het 
vraagt een andere manier van 
gespreksvoering met inwoners, 
andere voorwaarden en criteria 
voor participatie en een andere 
manier van werken. Er komen dan 
ook aspecten binnen de samen-
leving aan de orde die relevant 
kunnen zijn. 

Leefbaar Zeewolde onderschrijft 
deze bestuurlijke vernieuwing van 
harte. Luisteren naar de inwoners, 
daar gaat het om.

Wethouder Prins

Bestuurlijke vernieuwing
Onze lokale samenleving en ruimtelijke omgeving veranderen voortdurend. Er wordt gebouwd, er 
worden aanpassingen gedaan, er komen nieuwe inwoners en de regels veranderen. Het gemeentebestuur 
houdt hierop toezicht, past overheidsregels aan naar lokale regels, is dienstbaar naar de samenleving en 
bestuurt de gemeente binnen de kaders van de wet en welke de gemeenteraad heeft afgesproken.

Herly: “De laatste tijd vind ik 
Leefbaar geconditioneerd gewor-
den. We doen wel veel, maar het 
stoute, dat brutale, wordt wel 
gemist.” 

‘En dan zaten we  
ergens ‘op de hei’.’

Steven: “Hmmm, het is ook ge-
ven en nemen als je in de coalitie 
zit.” 

Herly: “Je moet ook dat jongens-
achtige houden en kleur beken-
nen, je authenticiteit vasthou-
den.”
Steven: “Ja, mee eens. Maar ver-
tel eens, hoe ging dat toen jullie 
als actiegroep bij elkaar waren?”
Herly: “We waren met een grote 
groep mensen met verschillende 
opleidingen en achtergrond, een 
gemêleerd gezelschap. Er werd 
open gesproken over belangrijke 

onderwerpen als groei, wonen, 
natuur. Die bijeenkomsten wer-
den opgezet door Michiel (Schou-
ten). Aan mij vroeg hij of ik, met 
mijn achtergrond als hogeschool-
docent methodiek en communi-
catie de gesprekken wilde leiden. 
En dan zaten we ergens ‘op de 
hei’ met een werkvorm en aan de 
hand van een model werden een 
aantal onderwerpen voorbereid. 
Elk groepje gaf een presentatie 

en werd daarop bevraagd en nog 
eens doorgevraagd. ’s Avonds 
bleef iedereen om met elkaar te 
eten en hadden we een tevreden 
gevoel over de dag.”
Steven: “Was dat met de actie-
groep?” 
Herly: “Ja, we noemden het zo 
omdat we vonden dat er iets 
moest gaan veranderen.”
Steven: “Hoe hebben jullie elkaar 
eigenlijk gevonden?” 
Herly: “Er was een folder ver-
spreid waarmee je sympathisant 
kon worden en daarop kon je 
ook aangeven of je interesse had 
om mee te denken en te doen. 
Daar hadden zich zo’n 25 mensen 
voor opgegeven. Aan hen werd 
de vraag gesteld hoe zij het in 
het dorp vonden gaan. Men was 
daar niet enthousiast over, en 
de algemene klacht was dat het 
toenmalige college van B&W 
regentesk opereerde en de burger 
niet gehoord werd. Na die eerste 
bijeenkomst volgden er nog vele 
waar verder werd ingezoomd 
op wat dan belangrijke onder-
werpen waren en met elkaar 
besproken moesten worden. Zo 
ontstond een soort brainstorm-
groep.”

‘Er was en is geen enkele  
verbintenis met andere  

Leefbaar-partijen in Nederland.’

Steven: “Hoe kwamen jullie tot 
het partijprogramma en waarom 
de naam Leefbaar?”
Herly: “Er waren een aantal ses-
sies met verschillende groepjes. 
In elk groepje werd in één tot an-
derhalf uur een thema voorbereid 
en die werden dan aan de rest 
gepresenteerd. Met de hele groep 
stonden we daar omheen en kon 
je vragen stellen. Die werden op 
een groot bord genoteerd en dat 
diende dan weer voor de vol-
gende bijeenkomst met opnieuw 

weer sessies. ‘Jongeren, groen, 
groeien, wat is de kwaliteit van 
wonen.’ ‘Oké, dus dat vind je be-
langrijk in kwaliteit van wonen, 
maar leg nog eens uit waarom 
dat juist belangrijk is.’  
En zo kregen we een soort se-
lectie van belangrijke en minder 
belangrijke punten. We hadden 
het ook steeds over leefbaar en 
leefbaarheid. Maar de naam 
kwam pas toen we ons gingen 
inschrijven als politieke partij in 
1997. Vandaar de naam Leefbaar 
Zeewolde. Er was en is geen 
enkele verbintenis met andere 
Leefbaar-partijen in Nederland.  
In de kern waren we gewone 
inwoners die bij elkaar zijn 
gekomen, waarbij je elkaar kon 
aanspreken en ook sympathie 
voor elkaar en elkaars mening 
had.”

‘Dorps karakter,  
groene omgeving.  
Dát is Zeewolde.’

Steven: “Als actiegroep ben je 
intrinsieker meer gemotiveerd 
waar je voor staat. Nu we al lange 
tijd bestuurlijke verantwoor-
delijkheid dragen, moeten wij 
opletten dat onze standpunten 
duidelijk en scherp blijven.”
Herly: “Het gaat soms ook om 
de kleine dingen, de losliggende 
stoeptegel of hondepoep op een 
trapveldje.”
Steven: “Daar ben ik het mee 
eens. En er zijn veel mensen die 
hier wonen vanwege de rust en 
de ruimte en die bewust voor 
Zeewolde met het kleinschalige 
dorpse karakter en de groene 
omgeving hebben gekozen. Dat 
was toen en dat is nog steeds zo. 
Je moet dicht bij jezelf blijven. 
Als dé lokale politieke partij 
moeten we vooral ook oog heb-
ben voor de kleine dingen, die 
doen ertoe.” 

Herly Wowor, oud-raadslid, oud-lijsttrekker en oud-voorzitter en Steven Scheffer, de huidige partij-
voorzitter treffen elkaar op de Tulp vlakbij de sluis.

Huidige en een van de  
vroegere voorzitters in gesprek



Toen ik in 1995, samen met andere be-
zorgde dorpsgenoten, vond dat Zeewolde 
geen grote groeiplannen moest hebben, 
kon ik niet bedenken dat ik 25 jaar later nog 
steeds bestuurlijk bij ons dorp betrokken 
zou zijn. 

‘We kónden gewoon niet anders dan  
een politieke partij worden om de stem  

van zo veel inwoners te laten gelden.’

Hoe kon het toch bestaan dat het gemeen-
tebestuur in die tijd zo verschillend dacht 
van wat de inwoners graag wilden? We 
kónden gewoon niet anders dan een poli-
tieke partij worden om de stem van zo veel 
inwoners te laten gelden. Voor mij is dat 
juist de essentie waar het in de politiek om 
draait: luisteren naar de inwoners. 
Vooral de beginjaren waren intensief en 
waar we vonden dat we in actie moesten 
komen, deden we dat naar beste eer en ge-
weten. En ja, soms was dat dan toch anders 
als bedacht, maar daar leerde je wel van.

Ik heb 6 gemeenteraadsverkiezingen mee-
gemaakt en kwam in twee raadsperioden 
pas na de coalitievorming in de raad omdat 
dan pas formeel de wethouders bekend 
werden. Vanuit mijn werk weet ik, maar ze-
ker ook als raadslid is dit mijn drijfveer, dat 
ruimtelijke plannen en besluiten diepgaand 
doordacht moeten zijn. Bestemmingsplan-
nen geven namelijk rechtszekerheid aan 
iedereen die ermee te maken heeft. Als je 
daarin aanpassingen wil doen, dan moet 
dat met de grootst mogelijke zorgvuldig-
heid gebeuren. 

Het mooie van onze partij is dat met ver-
schillende landelijke politieke kleuren, we 
lokaal gezamenlijk voor het belang van de 
inwoners van Zeewolde opkomen. We zijn 
in onze standpunten helder, consistent en 
betrouwbaar. En we zijn toegankelijk en 
luisteren toch ook naar argumenten van 
anderen waarom we ons standpunt zouden 
moeten wijzigen. We laten ons graag over-
tuigen. 

Voordat ik bij Leefbaar Zeewolde kwam, 
was ik vrijwilliger bij een sportvereniging in 
Zeewolde. Om sportverenigingen of sociale 
en culturele activiteiten en initiatieven vorm 
te geven zijn vrijwilligers onmisbaar en het 
belang daarvan wordt gauw onderschat. 
Vrijwilligers zijn de kurk waarop verenigin-
gen en initiatieven drijven.
Ben Sonneveld, die mij in 2009 vroeg of ik 
me wilde aansluiten bij Leefbaar Zeewolde, 
kende ik als bewogen en geïnteresseerde 
“buurman” en wij spraken regelmatig over 
Zeewolde.
Ik heb daar mijn eigen kijk op en ideeën 
over en vind geborgenheid en veiligheid in 
mijn omgeving belangrijk. Het mooie van de 
lokale politiek is dat je inspanningen tast-
baar zijn en dat je daadwerkelijk iets voor je 
(directe) omgeving kunt betekenen.

‘Ik spreek regelmatig met inwoners,  
ondernemers en vrijwilligers en neem hun 
wensen en zorgen mee naar onze fractie.’ 

Nadat ik in 2010 in de gemeenteraad 
werd gekozen - wat ik als een eervolle taak 
beschouw -, heb ik mijzelf in diverse onder-
werpen kunnen verdiepen en ervaar ik dat ik 
de gewenste invloed op bestaand en nieuw 
beleid kan uitoefenen. Ik spreek regelmatig 
met inwoners, ondernemers en vrijwilligers 
en neem hun wensen en zorgen mee naar 
onze fractie. Ons streven is om de voorzie-
ningen bij Zeewolde passend te laten zijn 
en kwalitatief op orde te hebben. Ik heb een 
creatieve geest en denk altijd in oplossings-
gerichte verbeteringen en mogelijkheden.
Daarom vind ik het mooi om ook betrok-
ken te zijn bij de Jeugdraad. Basisschool-
leerlingen (groep 7 en 8) hebben hun eigen, 
meestal onbevangen kijk op wat zij willen 
en het is fantastisch om de creativiteit die 
daaruit voortvloeit toe te passen.   

Naast de politiek ben ik fulltime werkzaam 
in de facilitaire wereld. Motorrijden is een 
andere passie. Per motor laat ik me regelma-
tig inzetten als verkeersregelaar bij diverse 
evenementen, zoals wielerwedstrijden, ma-
rathons of triatlons. Ook dit vrijwilligerswerk 
is leuk om te doen en geeft veel voldoening.

Ik raakte betrokken bij politiek Zeewolde 
als gevolg van de vitalisering van het 
Zeewolder strand. En nadat ik een brain-
stormsessie van Leefbaar Zeewolde had 
meegemaakt kwam ik erachter dat het 
functioneren van het lokale bestuur toch 
veel meer aan inhoud heeft dan je op het 
eerste gezicht zou denken. Voor mij zijn de 
kernwaarden ‘rust, ruimte en natuur’ en 
‘Zeewolde is een dorp’ belangrijk. Hiervóór 
woonde ik in de metropoolregio Amster-
dam en in de drukte en voortdurende 
24-uurseconomie voelde ik mij steeds 
minder thuis. In Zeewolde kun je ademen, 
ontspannen en genieten in je eigen woon-
omgeving! Ik ben regelmatig op het Wol-
derwijd en denk dan weleens ‘wat is het 
land toch mooi wanneer je op het water zit’.
Vanaf 2009 raakte ik bij de partij betrokken 
en werd in 2014 gekozen voor een plaats in 
de gemeenteraad. Als mij wordt gevraagd 
waarom ik de lokale politiek in ben gegaan 
dan is dat omdat ik geloof dat we het zelf 
moeten doen om die kernwaarden te kun-
nen behouden. En gelukkig hoor ik dan dat 
het ook gewaardeerd wordt als je daarvoor 
strijdt. 

‘In Zeewolde kun je ademen, ontspannen  
en genieten in je eigen woonomgeving!’

Of het daarbij nu gaat om financiën, zorg, 
onderwijs of veiligheid, de onderwerpen 
zijn divers en in onze fractie heb ik geleerd 
waarom er voor een specifiek onderwerp 
eerder een keuze is gemaakt en welke ach-
tergrond daarbij hoort. 

Soms hoor ik dat we een ‘oude’ partij zijn, 
maar tegelijkertijd is het juist zo belangrijk 
dat je uit de eerste hand hoort hoe het dan 
feitelijk zit. 

Het afgelopen jaar is maar weer gebleken 
hoe belangrijk het is om voldoende recre-
atieve mogelijkheden in de nabijheid te 
hebben. Gelukkig biedt Zeewolde dit in 
ruime mate en ik vind dat we daar zuinig 
op moeten zijn.

Nieuwsgierig was ik toen fractievoorzitter 
Ben mij op een avond, zo’n drie jaar geleden, 
vroeg of ik er voor voelde mij verkiesbaar te 
stellen voor Leefbaar Zeewolde. Nieuwsgie-
rig naar wat er op zo’n raadslid afkomt, naar 
de spelregels en mogelijkheden om gestelde 
doelen te realiseren. Nieuwsgierig ook naar 
wat anderen – het college, fractiegenoten 
maar zeker ook raadsleden van andere 
partijen – beweegt om zich in te zetten voor 
hun woongemeente.
Nu ben ik raadslid en ben nog steeds 
Nieuwsgierig want ik kan kijken naar wat 
er zich in de keuken van de gemeentepoli-
tiek afspeelt, sterker nog, ik ben onderdeel 
van de keukenbrigade en dat maakt mij ook 
Gedreven.

Een deel van de inwoners van Zeewolde die 
zich kunnen vinden in de visie en doelstel-
lingen van Leefbaar Zeewolde heeft mij 
gekozen als hun vertegenwoordiger in dit 
hoogste gemeentelijke bestuursorgaan. Een 
dankbare en eervolle keuze maar ook een 
keuze die verantwoordelijkheid, plichtsbesef 
en… Gedrevenheid met zich meebrengt. 
Hoe kan ik na het beluisteren en begrijpen 
van problemen die spelen, de juiste afwe-
ging maken en waar mogelijk tegemoet-
komen aan de wensen van deze inwoners? 
Dat probeer ik door draagvlak te creëren, 
natuurlijk eerst bij mijn fractiegenoten en 
vervolgens - en dat kan vaak een uitdagende 
onderneming zijn -, bij de overige raads-
leden. Met andere woorden: lobbyen met 
overtuiging en Gedrevenheid.
De ene keer met succes, de andere keer is het 
slikken, zo werkt een democratisch proces.

‘Wees niet de beste stuurman aan wal maar 
kom aan boord en houd Zeewolde Leefbaar!’
 
Ben jij ook Nieuwsgierig en zit die Gedre-
venheid in je, laten we dan eens een kop 
koffie drinken. Wie weet is het boven-
staande beknopte verhaal over hoe ik het 
politieke handwerk ervaar voor jou aanlei-
ding voor een wat diepgaander gesprek.
Tot slot ‘wees niet de beste stuurman aan 
wal maar kom aan boord en houd Zeewol-
de Leefbaar!’

De raadsleden van Leefbaar Zeewolde aan het woord

Bestuur en fractie Leefbaar Zeewolde
bestuur@leefbaarzeewolde.nl

Vormgeving  Marjo Vliek [grafische] vormgeving
Druk Holwerda Direct

Uitgave van

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

Verenigingsgegevens en contact
Leefbaar Zeewolde
Bestuur, p/a Atalanta 171
3892 EG ZEEWOLDE
Telefoon 036-5223113

Els van EsEvert EkkerHelmut HermansTheun Schaaf

‘Nieuwsgierig en Gedreven’‘Mijn woonomgeving moet 
ademen en ontspannen zijn’

‘Creatief zijn in verbeteringen 
en oplossingen’

‘Luisteren naar je inwoners  
is essentieel’

Meedoen met Leefbaar Zeewolde

Hoe gaat Zeewolde er in de toekomst uitzien, waar staan we over tien jaar?

Hoe denkt u er zelf over? Denk mee, praat mee, doe mee. Lokale politiek is leuker 
dan u denkt!
Voelt u zich betrokken bij ons dorp en kunt u zich vinden in onze kernwaarden 
‘rust, ruimte en natuur’,  stuur ons dan een bericht. We nodigen u graag uit voor 
een eerste kennismaking.
Kijk op www.leefbaarzeewolde.nl/contact of mail naar  
bestuur@leefbaarzeewolde.nl

Donaties zijn welkom. Leefbaar Zeewolde is als ANBI geregistreerd.


