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De balans tussen kritisch zijn en bestuurlijke verantwoordelijkheid nemen.

Wij kiezen voor u! Kiest u ook voor ons?

VERKIEZINGSKRANT

14 en 15 maart  
vervroegd  
stemmen

16 maart  
verkiezingsdag

Gemeenteraads- 
verkiezingen 

Lijsttrekker Tom Zonneveld  

‘Open en eerlijk gemeentebestuur’

Wat is er zoal bereikt?

•  Toekomstvisie gemaakt met groot inspraakproces onder 
alle Zeewoldenaren.

•  Tegen de woontoren aan Strandweg 11 gestemd, 
opdracht aan burgemeester en wethouders om binnen 
bestemmingsplan te blijven.

•  De Eclips en de Basement zijn weer open. Ook heeft de 
gemeente Zeewolde twee jongerenwerkers aangenomen.

•  Het Baken wordt vernieuwd.
•  De zorgtaken die naar de gemeente toe zijn gekomen, zijn 

goed geland.
•  Voorkomen dat panden op kleinschalige 

bedrijventerreinen worden omgezet naar particuliere, 
dure studio’s die niet bereikbaar zijn voor onze jongeren.

•  Naast jeugdraad is er nu ook een jongerenraad van 
middelbare scholieren, initiatief van Leefbaar Zeewolde.

•  Zeewolde krijgt een dorpsdichter.
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 locatie

Drie van de vier inwoners van Zeewolde vinden  dit de juiste toekomstige woningbouw locatie. Daarom zal  Leefbaar Zeewolde alleen met deze A-locatie keuze instemmen.

Stem lijst 1.

A

14 tot 16 maart a.s. zijn de 
gemeenteraadsverkiezingen. 
Via deze Typisch Leefbaar krant 
willen wij graag vertellen 
waar wij voor staan, wat wij 
de afgelopen periode hebben 
bereikt en waar wij ons voor 
in willen zetten de komende 
jaren. Ook stellen wij graag onze 
vijftien enthousiaste kandidaten 
aan u voor. 

Sinds 1998 zit Leefbaar 
Zeewolde als grootste partij in 
de gemeenteraad. Wij zijn de 

échte lokale partij in Zeewolde, 
omdat we opkomen voor de 
wensen van de inwoners, het 
dorpse karakter en behoud van 
de bossen en natuur. Wij willen in 
Zeewolde op een prettige manier 
wonen, werken en recreëren. 
Onze uitgangspunten daarbij zijn 
“rust, ruimte en groen”.

Leefbaar Zeewolde heeft de 
afgelopen jaren veel bereikt. De 
voorzieningen zijn verbeterd: er 
is een atletiekbaan gekomen, 
Basement en de Eclips zijn 

weer open en zwembad het 
Baken wordt vernieuwd. De 
zorgtaken die naar de gemeente 
zijn overgeheveld heeft Winnie 
Prins als wethouder goed laten 
landen in Zeewolde. Onze 
nieuwe wethouder Steven 
Scheffer is druk bezig om deze 
zorgtaken te integreren en laat 

onderzoek doen naar geschikte 
woningbouwlocaties. 

Op 14, 15 en 16 maart vragen wij 
opnieuw uw vertrouwen zodat 
wij op de ingeslagen weg voort 
kunnen. Wij kiezen voor u! Kiest 
u ook voor ons?

De komende jaren moeten belangrijke keuzes worden gemaakt.  
Wij kiezen voor
•  Een open en eerlijk gemeentebestuur waar ruimte is voor inspraak 

en waar integriteit hoog in het vaandel staat.
•  Behoud van onze natuur en dus geen woningen bouwen in de bossen.
•  Betaalbare woningen bouwen, vooral voor onze jongeren.
•  Geen grootschalige ontwikkelingen, zoals een datacenter.
•  Een dorps karakter waar we omkijken naar elkaar, zorg en 

ondersteuning bieden aan iedereen die dat nodig heeft.
•  Verenigingen en organisaties zijn het cement in onze lokale 

samenleving. Zij verdienen onze steun!



Leefbaar Zeewolde is  

tegen woningbouw in onze bossen

Wij kiezen voor u! Kiest u voor ons?

Evert Ekker

‘Samenwerking en 
verbinding’

Rust, ruimte en groen én 
behoud van het dorps 
karakter zijn voor mij 
belangrijke waarden die 
we moeten koesteren. Voor 
zelfstandigheid van Zeewolde 
moeten we vasthouden 
aan robuust financieel 
beleid waarin we samen de 
lusten én de lasten blijven 
delen. Ik wil me voor deze 
punten inzetten maar om 
te slagen is samenwerking 
en overleg met inwoners en 
partijen nodig. Met uw stem 
ga ik in open dialoog die 
samenwerking en verbinding 
aan.

Tom Zonneveld

‘Ik wil weten wat jij vindt’

Zeewolde is het dorp waar 
ik ben opgegroeid en waar 
ik mij thuis voel. Het groene 
en dorpse karakter maakt 
Zeewolde uniek en dat 
moeten we koesteren. 
Door niet te bouwen in de 
bossen en door de sport 
en cultuur in Zeewolde te 
versterken. Daarnaast zijn 
wat mij betreft participatie 
en inspraak heel belangrijk. 
Het gebeurt te vaak dat 
er niet wordt geluisterd 
naar inwoners, dat moet 
veranderen. Ik wil weten wat 
jij vindt en wat jou mening is.

Helmut Hermans

‘Sporten verbroedert’

Transparantie en oog en oor 
hebben voor de wensen, 
argumenten en belangen 
van Zeewoldenaren, dat is 
politiek bedrijven waar ik 
voor sta. Een harmonieuze 
samenleving waarin iedere 
Zeewoldenaar kan leven 
in “de plaats van je leven”. 
Politiek en samenleving 
verbonden voor (één) 
leefbaar Zeewolde. 
Gezamenlijk of individueel, 
sporten verbroedert.
Ik zal mij namens 
Leefbaar Zeewolde, 
net als in het (recente) 
verleden, blijven inzetten 
voor goede en voor alle 
Zeewoldenaren toegankelijke 
sportfaciliteiten.

Hans Visser

‘Ruimte en begrip voor 
elkaar’

Als bedrijfseconoom ligt 
mijn focus vanzelfsprekend 
op financiën. Door 
achterblijvende 
overheidsbijdragen zijn deze 
onderdruk komen te staan en 
dat leidt tot verschuiving van 
prioriteiten. Jammer. Politiek 
is ook niet erg mijn ding. 
Zodra transparantie geen 
prioriteit meer krijgt en er 
meer op de man dan op het 
doel wordt gespeeld, wordt 
mijn democratisch gevoel 
geraakt. Zorg voor elkaar, 
ruimte voor elkaar en begrip 
voor elkaar zijn bouwstenen 
voor een evenwichtige 
samenleving waar ik mij 
graag voor in wil zetten.

Els van Es

‘Behoud ons bos’

Ik zet mij in voor een sociale 
samenleving waar jong en 
oud, veilig kunnen wonen, 
werken en leven. Onze 
bossen zijn ons natuurlijk 
kapitaal, ze dragen op zeer 
diverse manieren bij aan 
onze volksgezondheid en 
zijn oases van rust in onze 
gejaagde samenleving. Het 
bos moet voor onze inwoners 
behouden blijven om te 
recreëren en te ontspannen. 
Kortom ‘niet bouwen in het 
bos’ is en blijft de lijfspreuk 
van Leefbaar Zeewolde en 
daar sta ik voor!

Karin Ekker-Vording

‘Meedenken over 
oplossingen’

Er komt het nodige op ons 
af als gemeente. Landelijke 
opgaven op het gebied van 
woningbouw, uitbreiding 
van de samenwerking met 
Harderwijk en Ermelo, een 
mogelijk datacenter en 
oplopende kosten in het 
sociaal domein. Ik denk graag 
mee over goede oplossingen 
voor deze ontwikkelingen. 
Behoud van het dorpse 
karakter, geen aantasting van 
de natuur om ons heen en 
financiële onafhankelijkheid 
als gemeente staan hierbij 
voor mij voorop. Ik ben 
getrouwd en moeder van 2 
kinderen.

Pieter Jan Hilbers

‘Zeewolde blijft een dorp’

Samen met Monique hebben 
wij in 1992 het drukke 
Randstad achter ons gelaten 
en gekozen voor Zeewolde. 
Onze zonen zijn hier geboren 
en opgegroeid. De prachtige 
ligging bij water en bos aan 
de ene kant en de korte 
rijafstand naar veel steden en 
voorzieningen aan de andere 
kant maken Zeewolde de 
ideale plek voor ons. Ik wil me 
graag inzetten voor dit mooie 
dorp met op de eerste plaats 
het vooral dorps te houden.

Theun Schaaf

‘Kwaliteit Zeewolde niet 
opofferen’

Elke keer als ik fiets in ons 
dorp, de bossen of het 
landbouwgebied geniet ik 
volop van de rust, ruimte en 
het groen. Velen doen dat 
met mij, dat is de kracht van 
Zeewolde. Die natuurlijke 
kwaliteiten moeten we 
behouden en niet opofferen 
aan een energieverslindend 
datacenter en het kappen 
van bos voor grootschalige 
woningbouw. 
Verkeersveiligheid is in 
ons dorp een belangrijk 
aandachtspunt voor zowel 
jongeren als ouderen. De 
oversteekbaarheid van de 
wegen rond het centrum 
moet daarom worden 
verbeterd.

Visie op een leefbaar Zeewolde

Sport en cultuur verbindt

Geen woningbouw in de bossen

Verstandig klimaatbeleid

Eerlijk en transparant bestuur

Een veilig en schoon Zeewolde

Financieel gezond Zeewolde

Ondernemer, de motor van de economie

Voor een leefbare samenleving met 
 een dorps karakter.

Maatschappelijke samenhang door 
sportieve en culturele evenementen.

Wij koesteren onze aantrekkelijke en 
gevarieerde bos- en natuurgebieden.

Maak Zeewolde klimaatbestendig.  
Doe hiervoor wat nodig is.

Het beste beleid maken we samen.  
Inwoners hebben inspraak.

Een gezonde en veilige leefomgeving.  
Weg met het zwerfafval.

Onze begroting is er voor onze inwoners. 
Niet andersom.

Zeewolde heeft plaats voor schone bedrijven 
met passende werkgelegenheid



Kandidatenlijst
Leefbaar Zeewolde

1. Tom Zonneveld

2. Helmut Hermans

3. Els van Es

4. Samantha de Vries

5. Ben Sonneveld

6. Manno Jonker

7. Evert Ekker

8. Betty van den Braber

9. Theun Schaaf

10. Steven Scheffer

11. Karin Ekker-Vording

12. Pieter Jan Hilbers

13. Jeroen van der Wals

14. Hans Visser

15. Winnie Prins

Leefbaar Zeewolde is  

tegen woningbouw in onze bossen

Wij kiezen voor u! Kiest u voor ons?

Samantha de Vries

‘Meer Kunst en Cultuur’

‘Van je leven een kunstwerk 
maken’, zeg ik vaak. Kunst 
en cultuur zijn de ziel in een 
gezonde samenleving en 
daarvoor moet meer geld en 
ruimte zijn.
Daarnaast gaat het niet goed 
met het milieu. Er is nog een 
ouderwets jaren 60 beeld 
waarin ‘The American Dream’ 
met ongeremde economische 
groei het ideaal is. Helaas 
gaat dit ten koste van het 
milieu en creatievelingen. 
Dat moet veranderen. 
Economische groei is goed, 
maar niet ten koste van 
milieu, kunst en cultuur.

Jeroen van der Wals

‘Leefbaarheid en veiligheid’

Ik ben sinds mijn derde 
levensjaar (1987) inwoner 
van Zeewolde. Daarom 
durf ik mijzelf een echte 
Zeewoldenaar te noemen. 
Nog altijd woon ik met veel 
plezier in dit dorp en draag 
daarom graag mijn steentje 
bij in de Zeewoldense politiek 
met specifieke aandacht 
voor de leefbaarheid en 
veiligheid. Niet bouwen in 
het bosgebied, het behoud 
van het dorpse karakter, extra 
aandacht voor jongeren en 
ouderen, sport, cultuur en de 
ondernemersbelangen.

Ben Sonneveld

‘Rust, ruimte, natuur’

Sinds 1992 woon ik samen 
met Marian met veel 
plezier in ons dorp. Onze 
drie dochters komen nog 
wekelijks terug naar het dorp 
waar ze zijn opgegroeid. 
Rust, ruimte en natuur zijn 
belangrijke elementen die ik 
graag met de Zeewoldenaren 
wil delen, bewaren en 
beschermen. Verder is een 
sportief Zeewolde goed 
voor lichaam en geest. 
Een eigen clubhuis voor de 
atletiekvereniging, en een 
groot schaakspel in het 
centrum, wat zouden dat 
mooie aanvullingen zijn.

Winnie Prins

‘Klaar staan voor elkaar’

Een beetje integer kan 
niet. Iedere schijn van 
belangenverstrengeling 
moet worden vermeden. 
Een eerlijk, transparant en 
toegankelijk bestuur, daar sta 
ik voor. Ook maak ik mij hard 
voor een samenleving waarin 
wij elkaar groeten, klaar 
staan voor elkaar en elkaar 
ondersteunen. Jong en oud, 
arm en rijk, samen maken wij 
Zeewolde leefbaar.

Manno Jonker

‘Eerlijk bestuur’

Inspraak. Openheid. 
Duidelijkheid. Om dat voor 
elkaar te krijgen, ben ik lid 
geworden van Leefbaar 
Zeewolde. Zeewolde is 
ambitieus en groeit. Hoe 
behouden wij een goede 
kwaliteit van wonen en leven, 
zonder een gezonde groei te 
belemmeren? 
Zonder Zeewoldenaren is 
er geen Zeewolde, en juist 
die Zeewoldenaren moeten 
betrokken worden bij 
belangrijke vraagstukken. 
Dit kunnen besluiten zijn 
over een datacentrum, 
maar ook de aanleg van een 
speeltuintje in de straat. Een 
stevige vertegenwoording 
van úw belang. Daar sta ik 
voor!

Betty van den Braber

‘Opkomen voor uw 
belangent’

In december 2021 is opnieuw 
gebleken hoe belangrijk 
het is dat een partij opkomt 
voor de belangen van ons 
dorp. Leefbaar Zeewolde 
vervult die rol al sinds haar 
oprichting. Door te luisteren 
naar uw mening over het 
beleid kunnen wij dit in de 
raad uitdragen én uitleggen 
waarom wij zo denken. Néé 
tegen het datacenter is daar 
een goed voorbeeld van. 
Graag wil ik mij sterk maken 
om uw mening te blijven 
verdedigen én uw en onze 
belangen te behartigen.

Steven Scheffer

‘Naar elkaar omkijken’

‘Leefbaarheid’ staat voor mij 
ook voor hoe iedereen mee 
kan doen in de samenleving. 
Met elkaar hebben we een 
verantwoordelijkheid om dit 
mogelijk te maken. Zorgen 
dat er goede voorzieningen 
beschikbaar zijn, we naar 
elkaar blijven omkijken en 
waar nodig ondersteuning 
kunnen bieden. Een in alle 
opzichten gezond Zeewolde 
betekent ook een ‘leefbaar 
Zeewolde.’

Stem lijst 1

Jongeren zijn gesprekspartners

Omgevingsvisie, toekomst van Zeewolde

Senioren, actieve inwoners  
van Zeewolde

Goed OV en betere ontsluiting

Levendige ontmoetingsplekken

Ruimhartige sociale zorg en 
ondersteuning

Wij bouwen, (ook) voor onze kinderen

Geen opening Lelystad Airport   

Jongeren zijn de toekomst. Betrek ze  
bij het ontwikkelen van hun dorp.

De toekomstvisie voor de lange termijn.

Betrek senioren bij de inrichting van  
een gezonde samenleving.

Met omliggende gemeenten slim  
verbonden zijn. Goed OV hoort daarbij.

Ontmoeten stimuleert. Daar worden 
mensen gelukkiger van.

Een samenleving waar iedereen 
gelijkwaardig kan meedoen.

Streven naar beheerste groei,  
met woningen voor iedereen.

De voordelen wegen niet op tegen  
de nadelen.

Maak kennis met onze kandidaten  

en bekijk ons partijprogramma

Scan de QR code



Bestuur en fractie Leefbaar Zeewolde
info@leefbaarzeewolde.nl

Vormgeving  Marjo Vliek [grafische] vormgeving               Druk Holwerda Direct

Uitgave van

Volg ons ook op de sociale media:
Facebook: @leefbaarzeewolde
Twitter: @leefbaarzeewlde
Youtube kanaal: leefbaarzeewolde
Instagram: leefbaar_zeewolde

Verenigingsgegevens en contact
Leefbaar Zeewolde
Bestuur, p/a Egelpad 5
3892 VS ZEEWOLDE

Donaties zijn welkom. Leefbaar Zeewolde staat als ANBI geregistreerd.
1
lijst

Stem lijst 1.

Wij kiezen voor u! 
Kiest u voor ons?

Leefbaar Zeewolde is blij dat de Zeewoldenaren massaal kiezen voor 
onze belangrijkste kernwaarden: rust, ruimte en natuur én voor 
het dorpse karakter. Met de keuze voor familie en vrienden wordt 
Zeewolde ook steeds meer een ‘familie-plaats’.

Leefbaar Zeewolde heeft tegen de komst van 
het datacenter gestemd. De onzekerheid over de 
beschikbaarheid van groene energie met daarbij 
onvoldoende gebruik van de restwarmte, de matige 
informatievoorziening naar de inwoners én het 
gebrek aan participatie waren de belangrijkste 
redenen om tegen te stemmen.

Leefbaar Zeewolde concludeert dat Zeewolde nog steeds een veilig 
dorp is. Toch vinden wij dat in de komende raadsperiode nader 
onderzocht mag worden welke maatregelen kunnen bijdragen aan 
het vergroten van het veiligheidsgevoel.

Ongeveer zes van de zeven Zeewoldenaren geeft een hoog 
rapportcijfer voor de veiligheid overdag. 
’s Avonds geeft de helft aan zich veilig te voelen, één van de zeven 
Zeewoldenaren vindt het ’s avonds onveilig. 
Het grootste deel van de inwoners geeft aan in een veilige buurt 
te wonen, slechts een heel klein deel vindt de buurt onveilig. De 
Polderwijk en Zuid worden als de veiligste buurten ervaren; de wijk 
Noord als iets minder veilig.

Bovenstaande gegevens zijn afgeleid van exacte percentages. 
Daarvoor verwijzen we u graag naar de Leefbaarheidsmonitor op onze 
website.

Leefbaar Zeewolde gebruikt de Leefbaarheidsmonitor om te luisteren naar de mening van Zeewoldenaren over de leefbaarheid in 
ons dorp. In november en december 2021 heeft een representatieve enquête plaatsgevonden waaraan 311 Zeewoldenaren hebben 
meegewerkt. Dit zijn de meest opvallende resultaten

Rust is de belangrijkste reden om in Zeewolde te wonen. Op de 
tweede plek staan familie en vrienden terwijl natuur en dorps 
karakter de derde plek delen. 

52% van de respondenten is tegen de komst 
van het datacenter, slechts 14 % is voor! De 
informatievoorziening wordt door meer dan de  
helft van de respondenten als gebrekkig ervaren. 
Eén op de vijf sprak zich neutraal uit over de  
stelling dat inwoners goed waren geïnformeerd.  

De leefbaarheidsmonitor 
vertelt u en ons meer!

Wat is voor u de eerste belangrijke reden  
om in Zeewolde te wonen?

Wat vindt de Zeewoldenaar van het datacenter?

Wat voor cijfer geeft u aan 
veiligheid in Zeewolde?
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Veiligheid in Zeewolde
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De Leefbaarheidsmonitor is  

te lezen op onze website
Scan de QR code

Rust Economische binding Dorpse karakter/kleinschaligheid

Natuur Familie en vrienden Anders

Datacenter moet in Zeewolde komen

Gemeente heeft mij goed geinformeerd  
over datacenter 

Een grote meerderheid, 74 %, kiest Locatie A als voorkeurslocatie voor verdere woningbouw. De bosrijke gebieden 
B en C krijgen slechts respectievelijk 14 % en 12% van de stemmen. 

Bovendien sluit de voorkeurspositie voor locatie A goed aan bij de uitslag van de volgende stelling: “In de bossen 
rondom Zeewolde mag niet worden gebouwd”.
Een ruime meerderheid van 75 % is het eens of helemaal eens met deze stelling. Slechts 13 % is het hiermee oneens 
of helemaal oneens. De boodschap van de inwoners is helder: Geen woningbouw in het bos!

Welke woningbouwlocatie heeft uw voorkeur:  
A, B of C?

Leefbaar Zeewolde heeft al eerder aangegeven voor de A-locatie te kiezen.  

C
B

A


