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Op 18 september organiseren we voor 
de derde keer het Plogging event samen 
met maatschappelijke partners voor een 
‘Zeewolde zonder Zwerfafval’

Vanaf 10.00 uur kunt een hesje, 
handschoenen en opruimzak ophalen bij 
het Dalkruid/Havikskruid. 
Tot 14.00 uur kunt u de gebruikte 
opruimzak inleveren.

Natuurlijk kunt u ook op deze dag met al 
uw vragen over actuele politieke thema’s 
bij ons terecht.

Ontmoet ons op zaterdag 11, 18 en 25 september

Doe mee met
PLOGGING
 Zeewolde
 zonder
 zwerfafval

ZATERDAG
19 SEPTEMBER
VAN 10-13 UURvoor

een 

Zeewolde = SCHOON !

Leefbaar Zeewolde staat voor de 
belangen van de inwoners van 
Zeewolde. We zijn dé echte lokale 
partij en hebben geen enkele binding 
met andere Leefbaar partijen of 
landelijke partijen. 

Leefbaar Zeewolde is een partij die graag 
luistert naar de inwoners van Zeewolde. 
Wat houdt u bezig? Welke keuzes zou 
de politiek volgens u moeten maken? 
Woningbouwlocaties, financiële keuzes, 
(burger)participatie en draagvlak zijn 
bijvoorbeeld onderwerpen waar wij graag 
met u over van gedachten willen wisselen. 
Lees hierover meer op pagina 2 en 3, uw 
mening blijft belangrijk! 

Op 11 en 25 september van 10.00 tot 
15.00 uur vindt u ons op het Kerkplein.

Kom met ons  
in gesprek!

In september kunt u op 3 zaterdagen in het centrum partijleden van Leefbaar 
Zeewolde ontmoeten en met hen in gesprek gaan over actuele politieke thema’s.  

Plogging  is een samenvoeging van de Zweedse woorden voor ‘oprapen’ en ‘joggen’  
en is een gezellig en leerzaam uitje voor het hele gezin! 

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



Participatie en draagvlak

Maar Winnie stemt in. En samen 
met Michiel gaat zij het duo-
wethouderschap aan, waarbij 
zij de maatschappelijke dossiers 
voor haar rekening neemt.
Eén van de eerste zaken 
die Winnie oppakt, is de 
overplaatsing van de Sociale 
dienst naar Harderwijk. In 
Zeewolde is er maar één 
ambtenaar voor twee ochtenden 
per week en voor een aanvraag 
voor een uitkering moet je drie 
keer met de bus naar Almere, die 

alleen van half tien tot drie uur 
rijdt. Geen goede dienstverlening 
dus. Zij krijgt het voor elkaar 
dat, met toestemming van de 
drie gemeenteraden EHZ, twee 
provincies en het rijk, onze 
inwoners in een andere provincie 
vanaf dat moment dichterbij 
terecht kunnen. Een grote 
verbetering!

Winnie heeft duidelijk haar 
wethoudersporen in Zeewolde 
achter gelaten. 

Om maar enkele te noemen: 
-  de organisatie van de eerste 

New Years Eve in 2005. 
-  bouw van jongerenwoningen 

alleen voor Zeewoldenaren. 
-  voorbereiding voor de Basisz. 

Plan Oosterwold, samen met 
Almere. 

-  structuurvisie 2020. 
Bestemmingsplan Sfinx, geen 
winkels maar woningen in het 
centrum.

-  buurtsportcoaches, Zeewolde 
voor Elkaar en het Vraaghuis. 

In juli 2022 wordt de 
Omgevingswet van kracht 
en wordt het makkelijker om 
bouwactiviteiten te starten. 
De Omgevingswet staat voor 
een goede balans tussen 
benutten en beschermen van de 
leefomgeving.

Met (burger) participatie 
worden in een vroeg stadium 

belanghebbenden en 
inwoners betrokken bij het 
besluitvormingsproces. Al sinds 
de oprichting van Leefbaar is 
het betrekken van inwoners bij 
het vaststellen van beleid van 
groot belang. Het verkrijgen 
van draagvlak is daarbij een 
belangrijk element. 
Voor de Omgevingswet is de 
gemeenteraad de bewaker voor 

gemeentelijk participatiebeleid. 
Maar speelt participatie en 
draagvlak alleen bij ruimtelijke 
vraagstukken? Wij zijn van 
mening dat beide begrippen 
onderdeel uitmaken van alle 
vormen van gemeentebeleid 
waar burgers bij betrokken zijn.  

Wat betekent participatie voor u 
en hoe denkt u over draagvlak? 

Op een avond in 2004 gaat de telefoon met de vraag, “We zoeken een wethouder. Kun je me morgen laten 
weten of je beschikbaar bent?”. De vraag komt van Michiel Schouten, dan fractievoorzitter van Leefbaar 
Zeewolde. Eén nacht om hierover na te denken, zonder ervaring als raadslid of dossierkennis, is kort.

Een goed participatieproces kán leiden tot draagvlak. 

..de mond gesnoerd..

Onverwachts komt een einde aan het wethouderschap van 
Winnie Prins van Leefbaar Zeewolde. Met uitzondering van de 
fractie van Leefbaar Zeewolde wordt door de raadsleden van 
andere politieke partijen een motie aangenomen waarin het 
vertrouwen wordt opgezegd, gevolgd door ontslag. 
De motie van wantrouwen wordt geheim gehouden en komt 
pas bij het begin van het agendapunt in de raadsvergadering 
van 28 juni naar voren. Leefbaar Zeewolde vraagt zich af of het 
achterhouden van deze motie van ethisch handelen getuigt en 
de integriteitstoets kan doorstaan. In ieder geval vindt zij het 
oncollegiaal. 

Het ontslag van Winnie heeft niets te maken met haar 
uitstekend functioneren als wethouder, maar wordt geëist 
vanwege haar uitingen en woordkeus in een maatschappelijke 
discussie die alle inwoners van Nederland bezig houdt. Wat 
ons betreft heeft de politiek van Zeewolde zich op de laatste 
raadsvergadering voor het zomerreces van haar slechtste kant 
laten zien. 

Een ondernemer op een kleinschalig bedrijventerrein wil zijn bedrijfshal ombouwen naar 9 appartementen. Voor het participatieproces 
gaat hij bij de naastgelegen buren vragen of zij hiertegen bezwaar hebben. Beiden hebben geen bezwaar en de ondernemer stelt 
vervolgens dat hij draagvlak heeft om zijn plannen uit te voeren. Wat denkt u?

Zeewolde is omgeven door prachtig bosgebied. Als gevolg van de vraag naar woning-nieuwbouw locaties wordt het bosgebied 
aangemerkt als zoekgebied voor woningbouw. Sommige partijen vinden dat zij met hun kiezersmandaat kunnen besluiten waar 
gebouwd mag worden. Leefbaar Zeewolde vindt dat de inwoners gehoord moeten worden over de nieuwe woningbouwlocaties. 
Is er wel draagvlak om in de bossen te bouwen?  Hoe wilt u betrokken zijn bij de besluitvorming over de vaststelling van bouwlocaties?

Stelling 1

Stelling 2

Winnie Prins,  
een wethouder van klasse!

-  huisuitzettingen voorkomen, 
jongerenwerker aangesteld. 

-  Meermin verbouwen naar een 
écht buurthuis.

- veranderingen sociaal domein. 
- de Toekomstvisie 2040 

De laatste jaren heeft Winnie 
vooral haar kracht ingezet 
voor de vernieuwing in de 
democratie. Transparant en 
open bestuur. Meer praten en 
openstaan voor verschillende 
meningen van inwoners. Beter 
luisteren naar elkaar in plaats van 
‘argumenteren waarom wat jij 
wil moet gebeuren’. Verplaatsen 
in de ander en juist vragen wat 
er nodig is om tot elkaar te 

komen. Zoeken naar verbinding 
in plaats van tegenoverstelling. 
Een belangrijk voorbeeld is de 
Toekomstvisie die door directe 
bijdrages van de inwoners van 
Zeewolde tot stand is gekomen.
 
Voor Winnie is het meedoen 
aan een openbaar, publiekelijk 
vraagstuk geëindigd in 
het verliezen van haar 
wethouderschap. Een taak 
waarvoor zij zich de afgelopen 
17 jaar met hart en ziel voor de 
inwoners van Zeewolde heeft 
ingezet. Leefbaar Zeewolde 
is haar dankbaar dat zij staat 
waarvoor zij staat; voor een 
leefbaar Zeewolde! 



Zeewolde heeft een goede financiële basis en bestendigt daarmee haar grondslag voor bestuurlijke onafhankelijkheid.  
Echter dit gaat niet vanzelf, gemeentelijk financieel beleid draait om het maken van keuzes.

Zeewolde maakt zich op voor een belangrijke keuze. Op het kaartje hiernaast ziet u een aantal 
mogelijkheden voor toekomstige woningbouwontwikkeling.
Leefbaar Zeewolde heeft hierover een duidelijke mening. Als de natuurlijke groei daarom vraagt zullen wij 
voor A kiezen. Met deze keuze laten we onze bossen ongemoeid.
Daarbij kunnen we de natuurwaarde van ons dorp versterken door de aanplant van bomen tussen de 
Gooiseweg en woningbouwlocatie A; het nieuwe Zeewoldense Noorderbos. 
Andere partijen sluiten woningbouw in bosgebieden van B en C locaties niet uit, Leefbaar Zeewolde ziet dit 
als aantasting van haar kernwaarde: niet bouwen in het bos. 

Wat vindt u? Moet Zeewolde na de voltooiing van de Polderwijk verder gaan met nieuwbouw en waar vindt 
u dat Zeewolde nieuwe woningen mag bouwen?

De gemeente wil natuurlijk 
niet meer uitgeven dan dat zij 
aan geld binnen krijgt. Met dat 
geld moet de gemeente haar 
wettelijke taken uitvoeren. 
Bijvoorbeeld onderhoud 
aan wegen, huisvesting van 
scholen en openbare veiligheid. 
Daarnaast zijn er niet wettelijke 
taken waarvan we vinden dat 
deze een meerwaarde voor de 
samenleving hebben. Denk 

hierbij aan de subsidiebijdrage 
voor sport of cultuur. Verder 
kan gedacht worden aan 
bijvoorbeeld het stimuleren van 
bedrijvigheid of toerisme. 
Bij het opstellen van de begroting 
kan de gemeenteraad aangeven 
wat zij wil bereiken, wat daarvoor 
gedaan moet worden en wat 
dat mag kosten. Er moet dus 
met een kritisch oog naar het 
uitgavenbeleid gekeken worden. 

Graag willen wij met u  
daarover in gesprek. Aan  
welke beleidsvelden moet de  
gemeente haar geld besteden? 
Omdat niet alles financieel 
mogelijk is, hebben wij in onze 
stand zeven onderwerpen 
uitgelicht en vragen wij aan u 
om er vier te kiezen. Wij zijn 
benieuwd welke keuze u zou 
maken en horen graag waaróm  
u daarvoor kiest. 

- Sport  

- Cultuur

- Samenleving  

- Onderwijs  

- Bedrijfsleven  

- Recreatie

- Groenvoorziening     

A 

C 

B 

GROENVOORZIENING SAMENLEVINGONDERWIJS
BEDRIJFSLEVEN

RECREATIE

SPORT CULTUUR

Waar wilt u dat de gemeente haar geld aan moet besteden?  

Gemeentelijke financiën is keuzes maken

Toekomstige woningbouwlocaties

De gemeente krijgt voor het 
grootste deel haar geld uit het 
gemeentefonds. Dit is wettelijk zo 
geregeld. Hoeveel geld de gemeente 
krijgt is afhankelijk van maatstaven 
die voor elke gemeente gelden. 
Bijvoorbeeld ‘verdeelmaatstaf 
inwoners’ of het ‘grond oppervlak’. 
Bij de verdeling van het aandeel 
uit het gemeentefonds wordt ook 
gekeken naar wat de gemeente 
zelf aan belastingen kan heffen, 
bijvoorbeeld aan onroerend 
zaakbelasting.

?

We ontmoeten u graag!
Op deze middenpagina staan 3 thema’s die de komende tijd actueel worden. Graag willen 
wij tijdens onze ontmoeting daarover met u in gesprek. Heeft u een andere vraag of 
gespreksonderwerp? Dat mag natuurlijk ook. Wij zijn er voor u!
Wij zorgen voor een lekker kopje koffie of thee.



Raadsleden van Leefbaar Zeewolde aan het werk
De beleidsterreinen zijn verdeeld over de vijf raadsleden. Bij de behandeling van de raadsbesluiten in de fractie van Leefbaar Zeewolde 
bereiden fractieleden de discussie voor door politiek gevoelige punten uit te lichten en daar een standpunt over in te nemen. Buiten de 
fractievergadering is er nog vaak voor- en na-overleg tussen de fractieleden. Het uiteindelijke besluit wordt tijdens de fractievergadering 
gezamenlijk bepaald.  

In de gemeenteraad worden allerhande 
onderwerpen besproken. Ambtenaren en het 
college van B & W bereiden de onderwerpen 
voor waarbij raadsbesluiten en mogelijke 
politieke keuzes onderbouwd worden. De 
griffie helpt de raadsleden waar nodig met 
onderzoek en desgewenst met juridisch 
advies. Naast deze voorbereiding is het 
luisteren naar inwoners en het ter plekke 
opnemen van de situatie raadzaam en vaak 
ook noodzakelijk.

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

Meedoen met Leefbaar Zeewolde
Hoe gaat Zeewolde er in de toekomst uitzien, waar staan we over tien jaar?
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 groen’:
- U kunt lid worden en in de ledenvergadering mede onze standpunten bepalen. 
-  Wilt zich actief inzetten? 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 staat als ANBI geregistreerd.

“Bij ruimtelijke ontwikkelingsvraagstukken moet 
je niet alleen goede kennis van de fysieke kant 
van het gebied en de omgeving hebben, maar 

ook luisteren naar de inwoners die er wonen of 
ervan gebruik maken”.

Onze bossen en omliggende natuur 
moeten we koesteren. Een zonnepark en 

woningbouwlocaties horen daar dus niet.

Ben Sonneveld  
raadslid en fractievoorzitter 

Ruimtelijke ontwikkeling

“In de gemeenteraad hebben we een werkgroep 
Sociaal Domein waarin aandacht besteed wordt 
aan maatschappelijke problematiek. We horen 
daar de verhalen van de kwetsbare inwoners 

uit bijvoorbeeld de jeugdzorg. Het organiseren 
van verantwoorde hulp is door het tekort 

aan financiële rijksbijdrage een uitdaging. De 
werkgroep denkt daar actief in mee”.

Kunst en cultuur verrijkt onze samenleving. 
Op ludieke wijze wordt met de komst van de 
Dorpsdichter hieraan een stimulans gegeven.

Els van Es  
raadslid 

Sociaal domein en Cultuur

“Een gezonde balans tussen de inkomsten en 
uitgaven vinden wij noodzakelijk.  Met goed 

leesbare financiële verslagen uit de gemeente, 
Meerinzicht en organisaties waar we mee 

samenwerken, kunnen we toezicht houden en in 
de raad onze financiële uitgaven bepalen.” 

De Gulden Waterlinie van West-Europa loopt 
langs Zeewolde. Een prachtige gebied voor 

ontspanning en recreatie. We moeten daar oog 
voor hebben en zuinig op zijn.

Evert Ekker  
raadslid  

Financiële zaken en Recreatie “Verkeersveiligheid is soms een lastig onderwerp 
omdat er niet altijd eenduidige regels voor 

bestaan. Wat de één als veilig ervaart, is dat 
voor de ander juist niet. Een rotonde kan 

onoverzichtelijk zijn maar leidt vervolgens wel 
tot verhoging van de verkeersveiligheid doordat 

mensen behoedzamer rijden.
 Ik bekijk altijd de situatie ter plekke en indien 

nodig overleg ik met collega’s”

Ons beleid moet erop gericht zijn om het 
fietsgebruik te bevorderen. De fietsvoorzieningen 

in het centrum moeten wel verbeteren 
met vooral mogelijkheden voor veilige 

oversteekplaatsen aan de rand van het centrum.

Theun Schaaf  
raadslid 

Infrastructuur

“Sporten en bewegen is belangrijk voor 
iedereen. Het is fijn om samen actief te zijn. Je 

leert je dorpsgenoten op een ongedwongen 
wijze kennen en daardoor kunnen nieuwe 
vriendschappen ontstaan. Wij pleiten voor 

voldoende sportfaciliteiten en een ruim aanbod 
van sportverenigingen. De nieuwe atletiekbaan is 

daar een mooi voorbeeld van”.

Ons veiligheidsgevoel wordt aangetast door 
een groeiend aantal meldingen van overlast 
of vandalisme, maar dit mag niet de status 

‘normaal’ krijgen. Regelmatig is dit een 
gespreksonderwerp in de fractie en als het  

nodig is in de gemeenteraad. 

Helmut Hermans  
raadslid en vicefractievoorzitter 

Sport en Veiligheid


