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Op 14, 15 en 16 maart 2022 werd de verkiezing van de nieuwe gemeenteraad 
gehouden. De gemeenteraad van Zeewolde bestaat uit 19 zetels (personen).  
De uitslag van de verkiezingen leidde tot de volgende zetelverdeling:  

Leefbaar Zeewolde had gelet op de uitzonderlijke verkiezingsuitslag er voor 
kunnen kiezen om zelf het dagelijks bestuur te vormen. De partij koos er echter 
voor om op inhoud en gedeelde visie een coalitie te willen vormen. Vanuit deze 
wil is de samenwerking gezocht met de een na grootste partij, de Christen-
Unie. Gaandeweg groeide het vertrouwen dat dit een stevige basis geeft voor 
deze raadsperiode. Leefbaar Zeewolde en ChristenUnie vinden met het oog op 
draagvlak de inbreng van de oppositie erg belangrijk. Met dit akkoord bieden 
Leefbaar Zeewolde en ChristenUnie daartoe de ruimte. 

De totstandkoming van dit coalitieakkoord is begeleid door formateur Ton 
Roerig. Hij kijkt tevreden terug op het in een goede sfeer verlopen proces.  
Een proces dat een andere aanpak had dan we in Zeewolde gewend zijn, vanuit 
de gedachte dat we op een andere wijze willen werken, waarbij samenwerking 
centraal staat. Een werkwijze die de nodige tijd heeft gekost, maar naar onze 
mening ook een stevig fundament geeft voor de komende collegeperiode. Een 
periode waarin we ruimte willen geven aan raadsleden, inwoners, ondernemers 
en lokale organisaties. Daarbij speelt niet de macht van het getal de grootste rol, 
maar de kracht van het argument.
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Inleiding
In een tijd waarin veel om ons heen gebeurt, Corona, de oorlog in Oekraïne, veranderin-
gen in het klimaat, is het belangrijk om flexibel te kunnen zijn als dat nodig is, maar ook 
terug te kunnen vallen op een stabiele basis. Daar waar de pioniersgedachte in Zeewolde 
altijd een belangrijke boventoon vormde voor experimenteren en vernieuwen, zien wij de 
volwassenheid die het dorp Zeewolde inmiddels heeft en vinden wij het belangrijk om de 
authenticiteit van het dorp te behouden en te verstevigen. 

Als we naar de komende vier jaar kijken zien wij als belangrijkste opgaven: herstel van 
vertrouwen in de politiek, wonen en duurzaamheid. In de verkiezingsprogramma’s van 
Leefbaar Zeewolde en de ChristenUnie worden deze thema’s benoemd. Toch willen wij 
niet alleen uitgaan van onze eigen ideeën die wij hierover hebben, maar willen wij nadruk-
kelijk ideeën en inzichten van anderen betrekken bij de keuzes die wij de komende jaren 
moeten maken. Wij zijn weliswaar als volksvertegenwoordigers gekozen om de komende 
jaren politieke besluiten te nemen in het belang van Zeewolde en haar inwoners, onder-
nemers en organisaties, ook constateren wij bij veel van de inwoners de toegenomen 
behoefte en bereidheid om mee te praten, mee te denken en inbreng te leveren op de te 
nemen politieke besluiten. De komende jaren zal dan ook “Voor Zeewolde, met Zeewolde” 
centraal staan.  

Dit akkoord is op een aantal onderdelen al vrij concreet, op een aantal andere onderwer-
pen zal nog nadere uitwerking volgen. Daarbij worden ook de financiële consequenties 
inzichtelijk gemaakt. Hierbij zullen we wellicht, afhankelijk van het financieel perspectief, 
prioritering aan moeten brengen in onze ambities. We realiseren ons daarbij dat de  
toekomst niet maakbaar is en kijken daarbij naar de context van dat moment.  

Zeewolde, 23 juni 2022

Leefbaar Zeewolde en ChristenUnie
Helmut Hermans, Pieter Jan Hilbers, Erik van de Beld en Tamara Baas 

Getekend namens, 

Fractievoorzitter Leefbaar Zeewolde 
Tom Zonneveld “Bouwen 

met 
vertrouwen
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Fractievoorzitter ChristenUnie
Tamara Baas
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De bestuurscultuur in Zeewolde is gevormd in de fase waarin 
door pioniers het nieuwe land werd omgevormd tot agrarisch 
gebied, met woningen, de vestiging van bedrijven en de aanleg 
van vele voorzieningen. Kenmerkend daarvoor is dat wij gewend 
zijn om besluiten te nemen waar toekomstige bewoners profijt 
van hebben. Bewoners die we nog niet kenden en waarvoor we 
het beste wilden realiseren. Een cultuur waarvan het motto was: 
Voor u, namens de gemeente. 
 
Ruimte voor participatie van inwoners  
en ondernemers 
Wij willen deze periode anders werken. Wij willen met burger-
participatie, inwoners, maatschappelijke organisaties en onder-
nemers actief betrekken bij grote vraagstukken die op ons dorp 
afkomen. Iedereen moet zich vrij voelen om mee te doen. Wij 
luisteren naar inwoners en betrekken hen bij besluitvormings-
processen. Dat willen we om te beginnen bereiken door eerlijke 
en heldere, tijdige communicatie met inwoners, onder meer door 
middel van het initiatief ‘Raad op Straat’. Ook willen we enkele 
nader te bepalen nieuwe vormen van participatie invoeren, bijv. 
gebruik maken van een leefbaarheidsmonitor, burgerraden en/of 
digitale participatie gericht op jongeren en uitdaagrecht (Right 
to Challenge). In deze periode komt er een pilot wijkgericht  
werken inclusief wijkwethouders. Dit is een passende manier  
om de verbinding tussen gemeente en inwoners te versterken. 
En de inbreng van inwoners op plannen kan op deze manier 
goed meegenomen worden. 

1. Betrouwbare overheid

Wij, de nieuwe coalitie heeft voor de komende  
raadsperiode 3 speerpunten gekozen, te weten:
1.  Ruimte voor participatie van inwoners en ondernemers 

2. Openbaarheid als primair uitgangspunt voor het  

     handelen van de gemeente 

3. Een open wijze van besturen Openbaarheid als primair uitgangspunt 
Bestuurscultuur is het geheel van normen, waarden, routines en 
rolopvattingen. Deze zijn van invloed op het samenspel tussen 
raad, college en ambtelijke organisatie in belang van de samen-
leving. De bestuurscultuur is van wezenlijke invloed op de wijze 
waarop raad, college en organisatie tot goede samenwerking 
komen en daarmee tot goede besluitvorming.  

Wij zijn op zoek naar een open bestuurscultuur met respect  
voor elkaars rol en verantwoordelijkheid. We stellen voor om  
met elkaar op zoek te gaan naar dat we nodig hebben om die 
samenwerking optimaal vorm te geven.  

Open wijze van besturen
Inmiddels zien we dat Zeewolde in een andere fase van ontwik-
keling terecht is gekomen. We constateren dat inwoners en  
ondernemers graag mee willen praten, mee willen denken en in-
vloed willen kunnen uitoefenen op uiteindelijk te nemen politieke 
besluiten binnen onze gemeente. Dat vraagt een andere bena-
dering vanuit de gemeente. Een benadering waarin vroegtijdig 
het gesprek wordt gezocht, in het stadium dat onze ideeën nog 
niet volledig uitgekristalliseerd zijn. Zodat er nog volop ruimte is 
om de ideeën mee te nemen in de uiteindelijke plannen en ont-
wikkelingen. Dat vraagt een open houding van beide kanten. Dit 
kan worden bevorderd door zoveel mogelijk openheid te geven 
vanuit de gemeente over mogelijke ontwikkelingen en keuzes. 

“
Samen met vertrouwen 
naar de toekomst  
kijken

Regionale samenwerking: kansen benutten 
voor onze inwoners
Het regionale krachtenveld van de gemeente Zeewolde bestaat 
onder meer uit de samenwerking tussen Ermelo, Harderwijk en 
Zeewolde in Meerinzicht, Metropoolregio Amsterdam en Provin-
cie Flevoland. Deze samenwerkingsverbanden beïnvloeden soms 
de keuzevrijheid van onze gemeente, maar bieden ook kansen 
om bij te dragen aan de kwaliteit van onze leefomgeving in een 
toekomstbestendige en weerbare gemeente. Wij willen proactief 
zijn en verdiepen ons deze periode in wat die regionale samen-
werking biedt. Wij willen telkens tot de beste keuzes komen voor 
onze inwoners. De op handen zijnde regiodeal Flevoland kan een 
goed aanknopingspunt zijn om tot goede afspraken over regio-
nale samenwerking te komen. Wij staan open voor samenwerking 
met partners, waarbij de behoeftes van de inwoners en onder- 
nemers het ijkpunt zijn. Wij hechten hieraan zoveel waarde dat 
één van de bestuurders de portefeuille regionale samenwerking 
op zich zal nemen. 

Vanaf de start in 1984 werd in Zeewolde gebouwd voor toe-

komstige inwoners. Inwoners die redenen hadden om hun 

eigen woonplaats te verlaten en zich in onze gemeente te 

vestigen. Die inwoners zijn sinds hun komst positief over de 

kwaliteiten van onze gemeente. Wij willen die kwaliteiten 

graag behouden en als dat kan verder uitbouwen. Een groot 

deel van diezelfde inwoners wil graag betrokken worden bij 

keuzes die van invloed kunnen zijn op hun woongenot.  

Die betrokkenheid kunnen zij eens in de vier jaar laten zien 

bij de gemeenteraadsverkiezingen, maar die betrokkenheid 

willen zij ook graag ervaren gedurende de raadsperiode. 

Soms slagen wij daar goed in, soms ervaren onze inwoners 

afstand bij dergelijke processen. De discussie en informa-

tievoorziening rond het datacenter heeft dit nog weer eens 

laten zien en heeft de uitslag van de verkiezingen mede 

bepaald. Een signaal dat we serieus willen nemen.
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2. Zorgzame samenleving 

De sociale opgave die de gemeente heeft 
is groot en kostbaar. Wij willen dat iedere 
inwoner:
• de mogelijkheid heeft om kansrijk op te groeien 

• op weg is naar samenredzaamheid

• perspectief heeft op (betaald of onbetaald) werk

• de mogelijkheid heeft om zelfstandig thuis te zijn

Wij zien Zeewolde als een inclusieve samenleving, dat  

betekent dat iedereen mee kan doen en zich daar veilig bij 

voelt. Actief deelnemen in het arbeidsproces, betaald  

of onbetaald vinden wij daarbij belangrijk. In deze periode  

nemen wij daarom figuurlijke drempels weg. De gemeente 

wil een inclusiepanel oprichten, deze diverse groep inwo-

ners vragen wij mee te denken en te adviseren bij nieuwe 

ontwikkelingen en beleid. 

Meedoen
Naast een inclusieve samenleving willen we ook dat Zeewolde 
een actieve samenleving is. Een goed aanbod van activiteiten 
en ontmoeting kan bijdragen aan een gezond leven. Daarvoor 
hebben wij onze lokale verenigingen, hulp- en zorgorganisaties 
en kerken hard nodig. Graag stimuleren wij dat het aanbod van 
activiteiten en ontmoeting uitgebreid wordt. Een voorbeeld 
daarvan is het sportakkoord dat tussen gemeenten en sport- 
verenigingen gesloten is, waarbij onder andere is vastgelegd dat 
sportverenigingen zich inspannen om activiteiten te organiseren 
voor inwoners. In deze periode gaan wij dat dit verzilveren.

Goede toegankelijke locaties en ruimten zijn belangrijk voor 
ontmoeting en activiteiten. Ook daarbij zijn wij afhankelijk van 
verenigingen, organisaties en kerken. In deze periode willen wij 
daarom samen met de kerken een Kerkenvisie opstellen. Het doel 
hiervan is om kerken te helpen bij vragen in de toekomst van de 
kerkgebouwen. Wij investeren in kansrijke locaties, en zien daar-
bij een Meermin en Eclips als goede opties voor een centrale 
plaats voor hulp-/zorgvragen, welzijnsactiviteiten en de plek voor 
het jeugd- en jongerenwerk. Daarbij willen we faciliteiten zoals 
de Basement openhouden. 

Toegang naar hulp
Inwoners moeten hun hulp en -zorgvragen op eenvoudige 
(toegankelijke en laagdrempelige) wijze kunnen stellen. 
In deze periode willen wij een doorontwikkeling van de vraag-
huisfunctie, waarbij wij op zoek gaan naar een oplossing voor 
het huisvestingsvraagstuk.

Vrijwilligers 
Het hebben van actieve vrijwilligers is erg belangrijk.  
De gemeente Zeewolde stimuleert dit, onder andere door het 
voortzetten van een vrijwilligersverzekering. Wij vergoeden de 
kosten voor een VOG verklaring voor vrijwilligers die dit zelf niet 
kunnen bekostigen. Wij willen de maatschappelijke stage nieuw 
leven inblazen in overleg met de scholen.

In deze periode stellen wij een sociale netwerkkaart op. Hierdoor 
wordt inzichtelijk welke hulp en ondersteuning er voor inwoners 
van onze gemeente beschikbaar is. 

Jeugd
Wij willen dat jongeren in Zeewolde voldoende ruimte hebben 
voor activiteiten en ontplooiing. Wij stimuleren en ondersteunen 
nieuwe projecten en activiteiten ten behoeve van jongeren. Jon-
geren in Zeewolde hebben een stem die onder andere via  
de Jeugd- en Scholierenraad gehoord wordt. 

Wij zetten in op vroegsignalering bij jongeren waar het dreigt mis 
te gaan, en zorgen dat de best passende hulp wordt geboden. 
Zo licht als kan en zwaarder indien nodig. Een verbetering van 
de samenwerking tussen jeugdorganisaties, jeugdwerkers en 
scholen is daarbij van groot belang. De huidige (incl. tijdelijke) 
formatie van jongerenwerk en straathoekwerk moet de komende 
periode minimaal gelijk blijven. 

Na de periode van ondersteuning door het consultatiebureau  
is er geen aanbod meer van ondersteuning voor ouders.  
Daarom starten wij deze periode met een pilot van opvoedings- 
ondersteuning voor jonge ouders en opvoeders. Bij eventuele  
landelijke veranderingen rondom (centralisatie) jeugdzorg neemt 
Zeewolde verantwoordelijkheid om de juiste keuzes te maken 
voor de zorg van onze jongeren, waarbij lering getrokken wordt 
uit eerdere ervaringen. Opvang op een fijne locatie als thuis  
niet meer kan.

Vluchtelingen
Mensen die hun land hebben verlaten moeten een veilig on-
derkomen krijgen. We zijn ons ervan bewust dat het draagvlak 
hiervoor soms kwetsbaar is. We doen daarbij ook een beroep op 
de veerkracht van de samenleving. Naast de maatschappelijke 
verantwoordelijkheid om vluchtelingen een plek te bieden, heeft 
de gemeente ook de taak om een woonplek te organiseren voor 
statushouders. Dit vraagt organisatie van de gemeente. Eerder 
heeft de Zeewolder gemeenschap laten zien een warm hart te 
hebben voor mensen op de vlucht. Ook naar de toekomst willen 
we zien hoe we deze toewijding van de samenleving kunnen 
inzetten. 

Gezondheid en bestaanszekerheid
Als er onzekerheid ontstaat over het hebben van voldoende 
middelen om in het levensonderhoud te voorzien, raakt dit vaak 
ook de gezondheid van mensen. Daarin heeft de overheid een 
verantwoordelijkheid. Wij hebben oog voor de hedendaagse 
situatie, waarbij de kosten voor levensonderhoud stijgen. Indien 
nodig herdefiniëren wij de doelgroepen in ons (minima)beleid.
Er komt een lokaal preventie akkoord op gezondheid waarbij 
aandacht is voor het voorkomen van verslaving. 

Ouderen
Uit landelijk onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de  
75 plussers zich regelmatig eenzaam voelt. Het programma  
1 tegen Eenzaamheid wordt voortgezet. In deze periode  
besteden wij extra aandacht aan deze doelgroep. Elke  
inwoner die 75 jaar wordt feliciteren  we en nodigen we uit 
voor een ontmoetingsmoment, zodat zij gezien, gehoord en 
gewaardeerd worden.

Het gevoerde mantelzorgbeleid zetten wij voort. Wij onder-
zoeken of het mogelijk is om meer ruimte te bieden voor  
mantelzorgwoningen. 

Wij stimuleren het langer zelfstandig blijven wonen door een 
Blijverslening te verstrekken. Deze lening heeft tot doel om 
woningen levensloopbestendig te maken. 

“
Een samenleving, 
waarin iedereen  
actief mee kan en 
wil doen
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Jeugd  
Wij willen voorkomen dat jongeren overlast veroorzaken.  
Jongeren hebben ruimte nodig om zich te ontwikkelen. Dit kan 
door sport en spel of andere activiteiten. Ook het bieden van  
veilige jongerenplekken kan helpen bij het voorkomen van  
overlast. Ook willen wij de betrokkenheid van ouders vergroten. 
 
Goede verbinding veiligheid en zorg 
Jongeren die regelmatig zorgen voor overlast kunnen ook  
jongeren zijn die hulp nodig hebben, bijvoorbeeld omdat er  
een verstoorde thuissituatie is. Wij willen inzetten op het zo 
vroeg mogelijk signaleren van zorgelijke situaties, zodat  
grotere problemen voorkomen kunnen worden. Dit vraagt  
om goede communicatie tussen betrokken organisaties.
Onder andere bij woon- en jeugdoverlast gaan wij door middel 
van casuïstiek (het bespreken van specifieke situaties) afspraken 
maken over het aanpakken van deze problemen.

3. Veiligheid

Veiligheidsplan
In deze periode wordt een nieuw geactualiseerd Veiligheidsplan opgesteld. Naast bovengenoemde onderwerpen zijn de  
(strategische) doelstellingen van het veiligheidsbeleid in Zeewolde:
•  Het bevorderen van vitale, leefbare wijken, wegen en gebieden, waar de inwoners, maatschappelijke organisaties,  

ondernemers en recreanten zich veilig voelen
•  Terugdringen van overlast, geweld en criminaliteit, door zowel de oorzaken hiervan weg te nemen, alsook de negatieve  

aspecten te bestrijden en in te zetten op preventie
• Wij zetten ons er voor in dat risicovolle jongeren niet verder afglijden. 
•  Wij streven ernaar dat er in Zeewolde goede politie-, brandweer- en ambulancezorg geboden wordt en de  

rampenbestrijding/crisisbeheersing goed georganiseerd is

• perspectief heeft op (betaald of onbetaald) werk

• de mogelijkheid heeft om zelfstandig thuis te zijn

Ondermijning 
Bij ondermijning gaat het om (georganiseerde) criminaliteit.  
Samen met de burgemeester (eindverantwoordelijke) en de  
veiligheidspartners (politie en OM) zetten wij in op het tegen-
gaan van ondermijning, zoals drugscriminaliteit en/of witwassen. 
Ook willen wij inwoners bewust maken van  
ondermijning. 

“
Wij willen dat iedereen 
zich in Zeewolde veilig  
en op zijn gemak voelt

“
Zeewolde is een dorp 
waar men elkaar  
kent en durft aan  
te spreken

Om te zorgen dat het veilig blijft in Zeewolde, zien we  

de volgende aandachtspunten: 

“
Geef hackers geen 
kans aan de haal  
te gaan met je  
gegevens

Cyberveiligheid
ICT is niet meer weg te denken uit ons leven, in werk en privé 
waarbij inmiddels veel aankopen via internet worden gedaan, 
wordt dat zichtbaar. Wij zetten in op bestrijding van cyber-
criminaliteit en op preventie en bewustwording. Dit doen wij 
samen met de veiligheidspartners.
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Woningmarkt 
In Zeewolde is, vanaf het begin, bij de aanleg altijd oog geweest 
voor het bouwen van een gelijkwaardige mix van type woningen 
per buurt. Op deze wijze is er in buurten een evenredige verde-
ling tussen het lage, midden en hoog segment woningen (⅓, ⅓, 
⅓). Hier hechten wij vanuit maatschappelijk en sociaal oogpunt 
veel waarde aan. Wij zien dat woningnood in bepaalde segmen-
ten hoog is, dit willen wij rechttrekken. Op dit moment wordt 
een woningmarktonderzoek gehouden. De uitkomsten daarvan 
gebruiken wij om vraag en aanbod beter op elkaar te laten aan-
sluiten. Daarnaast willen we de uitkomsten van een ander lopend 
woonwensenonderzoek uitgevoerd, onder ouderen, gebruiken 
om te inventariseren welke aanpassingen voor deze doelgroep 

4.  Wonen & Ruimtelijke  
Ontwikkeling

Omgevingswet 
De Omgevingswet vraagt samenhang tussen ruimtelijke ont-
wikkelingen, duurzaamheid en sociaal-culturele ontwikkelingen. 
Deze wet vereist bovendien dat bij nieuwe ontwikkelingen een 
vorm van participatie wordt toegepast. Met inwoners en onder-
nemers samen kijken naar ontwikkelingen en de input een rol 
geven in het ontwikkelingsproces. Dat past in onze visie op  
participatie.   

Oosterwold
Het groene karakter van Oosterwold, zoals het bedoeld is, willen 
we graag koesteren. We snappen dat de woningnood hoog is, 
desondanks blijven we inzetten op landelijk wonen in dit gebied. 
We zien de ontwikkeling in Oosterwold graag geleidelijk over-
gaan vanuit het stadsgebied van Almere naar landelijk gebied in 
Zeewolde.  

Vestingveld/Fortenveld 
Het Vestingveld is een PDV locatie (Perifere Detailhandels Ves-
tiging, hieronder vallen bijvoorbeeld autobedrijven en retail). 
Voor de grootte van Zeewolde is het onwaarschijnlijk dat dit 
hele gebied vol komt met dit soort type detailhandel. Er ligt voor 
Vestingveld al een nieuwe stedenbouwkundige opzet waarmee 
aan de andere zijde van het Vestingveld reguliere bedrijfsuitgifte 
in gang wordt gezet. Wij bekijken de mogelijkheden om voor het 
Fortenveld de bestemming te wijzigen zodat hier woningbouw 
mogelijk wordt.  

Het G-gebied
Het G-gebied heeft een grote natuurwaarde waar veel Zeewol-
denaren graag gebruik van maken. Tegelijkertijd is het G-gebied 
momenteel formeel onbestemd. Wij willen dat het G-gebied de 
bestemming ontmoetingsbos krijgt. Waarbij het ontmoetingsbos 
verwijst naar een recreatief natuurgebied waar geen woning-

bouw plaatsvindt. Om natuurbeleving en natuur-recreatieve 
functies van het G-gebied te versterken, willen we samen met 
de inwoners kijken welke wensen en ideeën gerealiseerd zouden 
kunnen worden om aan deze beleving bij te dragen. 

Datacenter
Het bestemmingsplan voor de ontwikkeling van een datacenter 
in Zeewolde is in december 2021 door de raad goedgekeurd. Na 
de verkiezingen is de verdeling van partijen in de raad er an-
ders uit komen te zien, als gevolg waarvan zou kunnen worden 
betwijfeld of de besluitvorming er vandaag hetzelfde uit zou 
hebben gezien. Dit laat onverlet dat wij onderkennen dat met 
de goedkeuring van het bestemmingsplan het proces voor de 
ontwikkeling van een datacenter vergevorderd is en dat wij onze 
bestuurlijke verplichtingen serieus nemen. We volgen het proces 
dat zich tot een landelijk vraagstuk heeft ontwikkeld nauwlet-
tend en wachten op een volgende stap vanuit de initiatiefnemer 
(Meta) welke het project, na de landelijke tumult, tot op heden 
heeft gepauzeerd.

De bestuurlijke procesgang rondom de ontwikkeling van het 
datacenter vraagt om evaluatie en partijen willen graag lering 
trekken en verbetering aanbrengen in de transparantie naar 
inwoners toe, mocht een soortgelijke grote ontwikkeling zich bij 
Zeewolde opnieuw aandienen. 

“
Het dorpse karakter 
maakt Zeewolde,  
dat willen we behouden

Centraal bij ontwikkelingen staat het behoud van het  

dorpse karakter. Kernwaarden rust, ruimte en natuur zijn 

waarden die in stand moeten blijven. Daarbij zijn we ons  

ervan bewust dat per wijk of buurt de inpassing van een 

ontwikkeling kan verschillen. Daarom vinden we het  

belangrijk om ontwikkelingen aan te laten sluiten bij het 

karakter van de betreffende buurt. Waar groeien voor  

Zeewolde decennia lang een doel was, kiezen we nu voor 

gelijkmatigheid en goede kwaliteit. We noemen dit beheers-

bare groei. Voor het buitengebied streven we naar een  

toekomstbestendige agrarische sector met duurzame  

bedrijfsvoering. Door een visie op te stellen over het  

buitengebied, met oog voor behoud van het ruimtelijk  

karakter, willen we sturen op ontwikkelingen. 

wenselijk zijn en doorgevoerd kunnen worden. Doel hiervan is 
dat ouderen langer zelfstandig kunnen wonen. We bevorderen 
het aanpassen en levensbestendig maken van woningen en  
gemeenschappelijke woonvormen voor ouderen.  
 
Wij steunen betaalbare woningen voor starters, met initiatieven 
als startersleningen, duo-koop, duo-wonen. Hiervoor willen wij  
de mogelijkheden onderzoeken naar gemengde woonvormen. 
We hebben actief afstemming met onze partners zoals Woon- 
palet voor voldoende beschikbare sociale huurwoningen. 

De analyse voor toekomstige woningbouwlocaties bespreken we 
met college en raad. Per gebied willen we de voors- en tegens 
bespreken. De coalitie geeft de voorkeur aan het gebied ten 
noorden van Polderwijk (locatie A en A+).

Wij willen onderzoeken of we zelfbewoningsplicht bij nieuwbouw 
en bestaande bouw kunnen invoeren. Indien er aanleiding toe is, 
staan wij open om winkelbestemmingen te wijzigingen in woon-
bestemmingen. 

Woonopgave  
Voor de woningbehoefte hebben we de ambitie om in deze  
periode 1.000 woningen in het dorp te bouwen. We zetten 
hiervoor de maximale instrumenten in om deze woningen ten 
goede te laten komen aan de eigen inwoners. Met de ontwik-
kelgebieden A en A+ is er op langere termijn ruimte voor 3.000-
3.500 nieuwe woningen, waarvoor de voorbereidingen in deze 
periode gaan starten. 
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Sterke lokale en regionale economie 
Om te komen tot een duurzamere invulling aan bedrijven- 
terreinen gaan we nieuw vestigingsbeleid opstellen. Circulariteit 
en duurzaamheid gaan hier belangrijke onderdelen in worden.  
In dit beleid leggen we de nadruk op bedrijven die arbeids- 
plaatsen met zich meebrengen die lokaal en regionaal een  
aanvulling zijn op de lokale werkgelegenheid in Zeewolde.  
We geven de voorkeur aan duurzame bedrijven die breder  
kijken dan hun eigen bedrijf en samenwerking in de keten  
actief opzoeken. Deze uitgangspunten willen we ook hanteren  
bij uitbreiding van al gevestigde bedrijven.

We vinden het belangrijk dat de ontwikkeling van ons bedrijven-
terrein passend is bij Zeewolde. Daarom kijken we bewuster naar 
aanvullingen die een meerwaarde hebben voor ons dorp. Hierbij 
kijken we ook naar ideeën die al gevestigde ondernemers hier-
over hebben. Wij faciliteren de totstandkoming van de Bedrijven- 
investeringzone Trekkersveld. Dit proces is reeds in gang gezet. 
Initiatieven die vanuit de ondernemers worden geïnitieerd, zoals 
ondernemersverenigingen en parkmanagement, stimuleren wij. 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen 
Het uitgangspunt inclusiviteit, iedereen doet mee, geldt ook voor 
werk. Als gemeente vragen wij aandacht voor dit thema bij lokale 
ondernemers en inwoners. Daarbij betrekken we ook het vraag-
stuk van positie en huisvesting van arbeidsmigranten. Wij geven 
actief informatie over de mogelijkheden en proberen eventuele 
drempels weg te nemen. Mooie initiatieven en successen  
brengen wij beter onder de aandacht. Ook kijken wij naar onze 
eigen organisatie en willen we uitzoeken hoe onze eigen  
organisatie daarin ook verantwoordelijkheid kan nemen 
 
Vasthouden aan de huidige zondagsopening 
Uit een evaluatie is gebleken dat de huidige zondagsopening 
van de detailhandel goed aansluit bij de behoefte van onze in-
woners. Daarom zetten we het huidig beleid hierop voort.  

5. Economie
De lokale economie in Zeewolde wordt gedragen door het 

midden- en kleinbedrijf. Zij vormen het economisch hart van 

onze gemeenschap. Hun wensen en ideeën willen wij zoveel 

mogelijk ondersteunen en faciliteren. De afronding van ons 

winkelhart is een prioriteit voor de komende raadsperiode. 

We gaan door met de uitvoering van de Actiewijzer Cen-

trum. We zetten in op een compacter centrum, waar bedrij-

vigheid en levendigheid goed gevoeld wordt. We onder-

schrijven de sociale functie van het centrum en zetten ons 

er voor in dat het ontmoeten optimaal gefaciliteerd wordt. 

Daarbij willen we onderzoeken hoe het winkelgebied beter 

in verbinding gebracht kan worden met de Aanloophaven.

Agrarische sector 
We gaan voor een agrarische sector, die economisch gezond, 
innovatief, duurzaam en in balans met dier en leefomgeving is. 
Hierin trekken we op met de provincie Flevoland, creëren we 
ambtelijke slagkracht en stellen we financiële middelen beschik-
baar om samen met de sector te komen tot een lokale ambitie, 
lokaal beleid en lokale projecten. In het Manifest Samen Maken 
We Flevoland, is landbouw als speerpunt benoemd en willen 
Flevoland met de 6 gemeenten en het waterschap op onder an-
dere dit thema tot een Strategische Agenda met het Rijk komen 
(Regio deal). 
 
We zijn trots op de lokale producten die door eigen inwoners 
worden geproduceerd. We stimuleren en faciliteren een streek-
markt met lokale producten indien daar initiatieven voor komen. 
 
Lelystad Airport  
Wij houden de ontwikkelingen van Lelystad Airport nauwlettend 
in de gaten en tekenen daarbij aan dat wij zeer kritisch staan 
ten opzichte van opening van Lelystad Airport voor vakantie-
vluchten. We zorgen dat we betrokken zijn in de gesprekken 
die gevoerd worden en bij de ontwikkelingen die een effect op 
Zeewolde hebben. In afwegingen zetten wij het belang van onze 
inwoners centraal.

“
Duurzaam maat-
schappelijk bouwen 
aan een vitaal en 
toekomstbestendig 
Zeewolde
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Ambities vastleggen in beleid 
De nieuwe coalitie wil een vliegende start maken met dit onder-
werp door nog in 2022 een nieuw beleidsplan op te laten stellen 
waarin de ambities op duurzaamheid en het toewerken naar  
klimaatneutraal uiteen gezet zijn (het huidige plan loopt tot 
2022). In een integrale aanpak van het thema zetten we een 
hoofdambitie neer die zich vertakt in verschillende deelonder- 
werpen. Ook de wettelijke uitvoeringstaken klimaatakkoord  
zullen onderdeel hiervan worden. Deze ambitie wordt onder- 
bouwd met middelen en formatie, zodat plannen ook tot  
uitvoering kunnen komen. We willen in dit beleidsplan  
onderzoeken of het meerwaarde kan hebben dat Zeewolde  
Sustainable Development Goals gemeente wordt en waar  
duurzaamheid/energie raakvlakken kan krijgen met andere  
beleidsterreinen.

6. Duurzaamheid
Zodra je Zeewolde binnenkomt, zie je het prachtig weidse 

groene landschap. Een leefomgeving ruim opgezet, omringd 

met veel natuur. Wij vinden het erg belangrijk om goed te 

zorgen voor onze leefomgeving voor nu en alle generaties 

na ons. Om dit te bewerkstelligen, vinden we duurzaamheid 

een belangrijk thema en willen wij de komende vier jaar  

hard werken aan onze duurzaamheidsambities. Want de 

energietransitie gaat iedereen aan en wij vinden dat het 

voor iedereen mogelijk moet zijn om mee te doen. En ook 

dat het ieders verantwoordelijkheid is om bij te dragen aan 

een schonere leefwereld

“
Zeewolde blijft de 
duurzaamste gemeente 
van Nederland

Bij het opstellen van dit nieuwe beleid moeten we goed  
weten welke kaders er vanuit de regio en landelijk komen.  
De Regionale Energie Strategie (RES) zal voor inbreng zorgen 
in de gemeentelijke ambitie of kaders waar we aan moeten 
voldoen. Wij vinden het erg belangrijk dat er meer lokale betrok-
kenheid gecreëerd wordt in de ontwikkeling van RES 2.0. Uit de 
eerdere regionale strategie zijn lessen te leren. De strategie is 
niet vrijblijvend en er zou door middel van participatie beter ge-
inventariseerd kunnen worden wat het beste voor Zeewolde zou 
zijn. In het regionaal overleg willen we dat de portefeuillehouder 
actief deelneemt om de belangen van Zeewolde goed te borgen.  
Daarbij vinden we de landschappelijke inpassing voor Zeewolde 
erg van belang bij het uitvoering geven van deze  plannen.  
 
Verduurzamen van woningen  
Voor alle nieuwbouw in de Polderwijk geldt dat er rekening  
gehouden moet worden met het beleid duurzaam bouwen,  
waarmee de woning en woonomgeving aan extra duurzaam-
heidseisen moet voldoen. Bij andere inbreidingslocaties willen 
we dit beleid overnemen zodat ook deze huizen aan dezelfde 
eisen voldoen. Bij nieuwbouwprojecten hebben we oog voor  
natuurinclusief bouwen en klimaatbestendigheid. We stimuleren 
de aanleg van groene gevels en daken. En stimuleren of regule-
ren zo nodig ontwikkelaars om klimaatbestendig te bouwen.  
Voor bestaande huurwoningen willen in overleg met Woonpalet 
kijken hoe we kunnen stimuleren om woningen met een  
energielabel C op te waarderen, minimaal naar B, maar liefst 
hoger.  
 
Wetende dat we toewerken naar een gasloze toekomst,  
stimuleren wij initiatieven die hierop voorsorteren. Om inwoners  
daarin de juiste begeleiding te kunnen bieden, behouden we het 
Energieloket, waar inwoners kosteloos advies kunnen opvragen. 
De duurzaamheidsleningen willen wij doorzetten, omdat wij dit 
een mooi initiatief vinden om mensen de mogelijkheid te geven 
direct in beweging te komen. De huidige energieprijzen en  
geopolitieke ontwikkelingen maken de noodzaak relevanter dan 
ooit. Via een buurtgerichte aanpak willen we met bewoners een  
aanpak voor hun eigen buurt en woning ontwikkelen en zo tot 
een verduurzaming van de bestaande bouw komen.  

Transitie Visie Warmte 
Voor 2050 moet de bebouwde omgeving aardgas vrij zijn.  
De aanstaande Transitie Visie Warmte geeft daar richting aan. 
Naast de bronnen die in deze visie staan willen we onderzoeken 
hoe we alternatieve warmtebronnen kunnen gaan inzetten bij de 
transitie, dit in samenwerking met partners zoals het waterschap. 
 

Opwek energie  
Om klimaatneutraal te worden als gemeente staan we voor een 
opgave, zeker als we naar de toekomst kijken waar het gebruik 
van elektriciteit door de transitie sterk zal toenemen.

De nieuwe coalitie stelt daarbij dat eventuele nieuwe  
opwekvoorzieningen goed landschappelijk ingepast moeten 
worden. Hierbij sluiten we windmolens in het Wolderwijd of de 
kustzone uit. De volgorde die wij voor ons zien, is eerst windpark 
Zeewolde (generatie 2) voltooien, daarna saneren van 220 oude 
molens, conform eerdere afspraken en daarna een eventueel 
vervolg bepalen. We stellen dat je meervoudig ruimtegebruik als 
uitgangspunt moet hanteren. De door Windpark Zeewolde af te 
dragen Gebiedsgebonden Bijdrage van de windmolens worden 
met ingang van 2023 gestort in hiervoor opgerichte fondsen.  
We willen meer aandacht vragen voor het aandragen van  
initiatieven om de gelden goed te besteden aan de bestedings-
doelen Duurzaamheid, Leefbaarheid en Landschap. Naast deze 
participatie vinden wij het in lijn met landelijk beleid erg van 
belang dat participatie op wind en zon meer onderdeel uitmaakt 
van initiatieven. We sluiten ons aan bij de 50% norm burger- 
participatie bij de ontwikkeling van nieuwe zon en wind  
initiatieven. Versnelling kan komen door meer ondersteuning  
te bieden, bijvoorbeeld door inzet van het Energieloket. Ook  
de lokale energiecoöperaties (Zeewolde Zon, Zeenergie en De  
Nieuwe Molenaars) kunnen hierbij helpen en daarbij ook meer 
participatie waarborgen in grotere projecten.

 
In Zeewolde zijn we terughoudend met zon op land projecten, 
zeker zolang de mogelijkheden van zon op dak bij bedrijven en 
inwoners nog niet optimaal benut zijn. Om inwoners en bedrijven 
te stimuleren zonnepanelen toe te passen, wordt de duurzaam-
heidsmakelaar ingezet. 
 
Het tegengaan van energiearmoede  
Energiearmoede zal de komende tijd heel sterk gevoeld gaan 
worden in delen van de samenleving gelet op de enorme inflatie 
en stijgende energieprijzen. De duurzaamheidsmakelaar gaat 
hier een rol in spelen en de verbinding leggen met de maat-
schappelijke ondersteuning binnen de gemeente. Hierbij wordt 
verbinding gelegd met het armoedebeleid. 

Landbouw 
De boeren waren een van de eerste pioniers van Zeewolde en 
zijn onlosmakelijk verbonden met ons dorp. Er gebeurt veel in 
de agrarische sector en door landelijke eisen staat de bedrijfs-
voering onder druk. Als gemeente willen we een intensievere rol 
spelen om meer zicht te krijgen op de agrarische sector, zodat 
we agrarische bedrijven beter kunnen begeleiden. We willen 
daarin de samenwerking zoeken met LTO, Flevolands Agrarisch 
Jongeren Kontakt, de regiogemeenten en met de provincie.  
We gaan verkennen hoe we in gezamenlijkheid tot een toe-
komstbestendige  sector komen.  
 
Daarnaast willen we het ontstaan van korte voedselketens  
en het eten van lokaal voedsel bevorderen. Initiatieven zoals 
Herenboeren of de Flevour Box willen we stimuleren. Hiervoor is 
blijvende inzet van een duurzaamheidsmakelaar nodig die  
partijen verbindt. Bedrijven zijn al 10-15 jaar wettelijk verplicht  
om energiebesparingsmaatregelen door te voeren waarvan de 
terugverdientijd minder dan 5 jaar is. Tot op heden  wordt daar 
door de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek  on-
voldoende op gehandhaafd. Hier willen we afspraken met ze over 
gaan maken

Andere duurzaamheidsmaatregelen 
Vele kleine bijdragen samen, maken een verschil.  
Daarom vinden we dat we niet alleen in grote plannen 
moeten denken, maar zijn we ook voorstander van kleine 
praktische initiatieven. De duurzaamheidsmakelaar kan 
dit verder invulling geven. Ideeën die er zijn om zwerf- 
afval tegen gaan, is door actief op schoolroutes hier  
aandacht voor te hebben.  
 
Daarnaast kijken we hoe we door een kleine financiële bij-
drage mensen stimuleren om duurzamer in hun gedrag te 
worden, te denken valt dan aan het subsidiëren van een 
regenton of een “potten & pannen” fonds, om de drempel 
te verlagen bij het overstappen naar elektrisch koken.
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Recreatie & Toerisme  
Zeewolde heeft een groot grondgebied met prachtige wandel- 
en fietspaden en vaarroutes. We willen dat onze inwoners en 
recreanten deze faciliteiten goed kunnen gebruiken. De basis- 
infrastructuur voor wandelen, fietsen en varen willen we daarom 
versterken. We willen het gebruik van de fiets extra stimuleren. 
Daarom willen we kijken of fietsers op meer plekken voorrang 
kunnen krijgen. We gaan het bestaande fietsknooppuntennet-
werk optimaliseren. En willen de belevingswaarde van en de 
voorzieningen langs de routes verbeteren.  
 
We werken aan de verdere ontwikkeling van het dagrecreatief 
aanbod, passend bij het karakter van Zeewolde. Met de sector 
zorgen we voor promotie van Zeewolde als toeristisch-recreatie-
ve bestemming. We spannen ons in voor doorontwikkeling van 
een divers evenementenaanbod in Zeewolde en verlevendiging 
van het centrum. In samenwerking met de recreatiesector, ho-
reca en middenstand en Puur Zeewolde gaan we de promotie 
en positionering van Zeewolde versterken. We gaan meer ruimte 
bieden aan agro-toerisme, verkoop streekproducten en andere 
nevenactiviteiten in het buitengebied. 

7. Recreatie, Sport & Cultuur

Waterrecreatie 
We spannen ons in om een kitesurfspot bij Zeewolde te  
realiseren. We dragen eraan bij dat de randmeren bij Zeewolde  
bevaarbaar blijven voor de watersport. In coöperatief verband 
(Coöperatie Gastvrije Meren) gaan we waterplanten maaien  
en naar een meer structurele oplossing zoeken voor het water-
planten- en waterkwaliteitsprobleem. We verbeteren de  
mogelijkheden voor binnendijkse watersport en watertoerisme.  
 
Blauwe diamant 
De Blauwe Diamant is de recreatieve vaarroute die de Hoge 
Vaart met het dorp en het Wolderwijd verbindt. De vaarroute 
moet bijdragen aan een prettige woon-, werk- en recreatieve 
omgeving. Bij veel regen zorgt de Blauwe Diamant ook voor  
waterberging. Wij willen graag werk maken van het realiseren 
van het laatste deel van het tracé Hoge Vaart-Trekkersveld- 
Polderwijk. Daarmee wordt de oorspronkelijk beoogde route  
(een lus langs het dorp) naar de Hoge Vaart afgerond. De  
ontwikkeling van de Blauwe Diamant ligt in lijn met de  
ontwikkeling van woningen in ontwikkelgebied A en A+. 
 
Evenementen 
We gaan de verdere verduurzaming van de recreatiesector  
stimuleren. We ondersteunen organisaties en verenigingen  
bij het versterken van hun besturen en vrijwilligers, onder  
andere ten behoeve van evenementen. We actualiseren het  
evenementensubsidiebeleid met oog voor inclusie. We zijn  
enthousiast over het mooie scoutingterrein dat we hebben.  
We willen het gebruik van het terrein stimuleren waarbij de  
opgestelde kaders nog steeds relevant zijn. We werken aan  
de verdere ontwikkeling van het dagrecreatief aanbod, passend 
bij het karakter van Zeewolde. 
 
Sport  
We willen een sport- en beweegklimaat waarin iedereen kan 
meedoen. We spannen ons in om de sport- en beweegdeelname 
te verhogen en het sport- en beweegaanbod te versterken. Hier-
voor werken we samen met de buurtsportcoaches, de sportver-
enigingen en aanverwante partijen op basis van de sportnota en 

het Sport- en Beweegakkoord. We continueren het Jeugdfonds 
Sport & Cultuur en zetten in op de promotie van dit fonds.  
We continueren de inzet van de buurtsportcoaches. Ook werken 
we aan een sterke verbinding tussen het sociale en het gezond-
heidsdomein. We willen dat sportaccommodaties toegankelijk 
worden voor mensen met een beperking.  
 
Het verenigingsleven is levendig. Dit vinden we een belangrijke 
drager in de samenleving. Dit willen we koesteren en verstevigen. 
De maatschappelijke functie die verenigingen hebben verster-
ken we door middel van het Sportakkoord.  
 
We actualiseren het speelplaatsenbeleid met de nadruk op be-
wegen, ontmoeten, sporten en spelen. Dit gaan we samen doen 
met jongeren, de jeugdraad en initiatiefnemers. Indien mogelijk 
continueren we de Brede Regeling Combinatiefuncties ter on-
dersteuning en versteviging van het onderwijs, sociaal domein 
en het sportklimaat in Zeewolde.  
 
Als waterrijke gemeente spannen we ons in dat aan het einde 
van de basisschool elk kind een zwemdiploma heeft, bij voorkeur 
C. We onderzoeken of we hiervoor het schoolzwemmen weer 
kunnen herintroduceren. 
 
Cultuur 
We werken aan het krachtiger maken van de lokale culturele 
infrastructuur van Zeewolde en stimuleren ontmoeting, persoon-
lijke en creatieve ontwikkeling onder inwoners. 

We zetten ons in om gebouwen zoveel mogelijk multifunctioneel 
(bibliotheek, schoollokalen, kunstpaviljoen De Verbeelding, ker-
ken e.d.) te gebruiken.
We zorgen voor een gevarieerd aanbod van kunst en cultuur, en 
persoonlijke en creatieve ontwikkeling op basis van de doelen in 
de cultuurnota 2021-2024.

We zijn blij met de culturele uitingen zoals die plaatsvinden in 
onder andere de Lux en de Verbeelding. Die levendigheid en de 
verbinding willen we versterken, de inzet van de cultuurmakelaar 
helpt hierbij.

De gemeente stimuleert samenwerking tussen scholen en  
culturele voorzieningen. We zorgen voor cultuureducatie in het 
primair en voortgezet onderwijs. We zorgen voor een aanspreek-
punt voor de scholen in de vorm van het lokaal steunpunt  
Cultuur.

Door vanaf 2023 opnieuw mee te doen aan de Brede Regeling 
Combinatiefuncties, continueren we indien mogelijk de functie 
cultuurmakelaar. De cultuurmakelaar richt zich met lokale  
kunstenaars en organisaties, op een programma voor binnen-  
en buitenschoolse activiteiten. 

We formuleren beleidsregels om te komen tot criteria en een 
inventarisatielijst van panden of zichtlijnen die in aanmerking 
zouden kunnen komen voor bescherming van cultureel erfgoed. 
We vergroten de kennis over de historie van Zeewolde onder de 
inwoners en maken het (religieus) cultureel erfgoed zichtbaarder. 

“
Zeewolde,  
een actieve  
gemeente waar je 
gestimuleerd wordt  
om mee te doen
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Onderhouden en beschermen  
Door planmatiger te gaan werken, borgen we dat we de open-
bare ruimte goed kunnen onderhouden. We weten wat er op 
ons af gaat komen en richten daar de middelen en aanpak op in. 
Daarnaast is het voor Zeewolde van belang om in deze volwas-
senheidsfase ook de unieke elementen van Zeewolde te gaan 
beschermen. Wij willen gaan inventariseren in de monumentale 
waarde van bomen en gebouwen en deze beschermen en be-
houden voor de komende generaties. Zeewolde conserveert zo 
haar ontstaan. Door deze elementen te identificeren, stil te staan 
bij de ontstaansgeschiedenis of hetgeen zij betekent hebben 
voor de opbouw van Zeewolde, bouwen we aan het erfgoed van 
Zeewolde. Het erfgoed dat het verhaal van Zeewolde vertelt. 
Belangrijke en mooie verhalen om de komende generaties mee 
te geven.  
 
Aanloophaven
Wij zijn trots op de mooie buitenruimte die wij hebben.  
Recreanten laten we daar graag gebruik van maken. Zo heeft  
het aanzien van de Aanloophaven het afgelopen jaar een  
mooie opknapbeurt gekregen. Wij constateren echter dat de 
voorzieningen die in de haven aangeboden worden nog niet  
op goed niveau zijn. Recreëren op het water is een belangrijke 
trekpleister van Zeewolde, wij vinden het daarom van belang  
dat de voorzieningen (zoals elektra, water, sanitair en wifi) in de 
haven ook van deze tijd worden.  

Wijkgericht optimaliseren
Wij hebben oog voor het optimaliseren van de huidige infra-
structuur en deze op huidige niveau behouden. Door kritisch  
met inwoners te kijken met wat voor (kleine) aanpassingen het 
wegennet, fiets en wandelpaden efficiënter en veiliger kan  
worden. Ook bij de start van grootschalig onderhoud in wijken  
en buurten gaan we in gesprek met de wijkbewoners om te  
horen wat zij graag in hun buurt zouden willen. Daarbij kiezen  
wij voor een brede integrale benadering, waardoor veel  
thematiek ook uit andere disciplines met inwoners gedeeld  
kan worden. Immers niks staat op zichzelf. Door in gesprek  
te gaan leggen we de verbinding tussen thema’s die op het  
eerste oog misschien niet direct te zien zijn. Door deze manier van 
werken zoeken we de kracht van de wijk op om samen te werken 
aan vitale en toekomstbestendige wijken, wat zich niet alleen op 
de stenen richt, maar juist ook op de mensen die er wonen.  

8. Openbare Ruimte en Verkeer
Rust, ruimte en natuur zijn kernwaarden in Zeewolde. Het 

dorpse karakter en het uitgestrekte buitengebied, zijn ei-

genschappen van Zeewolde die we koesteren. Terugkijkend 

naar de ontwikkeling van Zeewolde sinds de jaren 80, stellen 

we vast, dat Zeewolde zich kenmerkt door een goede struc-

tuur. De wegen en de fiets- en wandelpaden hebben zich 

door de jaren met de groei van het dorp steeds slim aange-

past en ontwikkeld. Nu het dorp bijna de leeftijd van 40 jaar 

heeft gekregen kunnen we stellen dat er een volgende fase 

zich aandient. Na een tijd van forse groei is het tijd om te 

bezinnen en goed na te denken over het onderhouden,  

verzorgen en koesteren van al die buitenruimte

Reduceren afval 
De manier van leven en de manier van consumeren zorgt voor 
een aanzienlijke afvalstroom. Uit onderzoek blijkt dat 85% van 
deze afvalstroom in Zeewolde recyclebaar is. Wij willen serieus 
kijken hoe we deze stroom slim kunnen inperken en kijken hoe 
we van afval niet een eindproduct hoeven te maken, maar dit 
opnieuw kunnen inzetten. De inzet van de inwoners is onmisbaar 
voor het behalen van deze doelstelling. Wij geloven erin dat  
onze inwoners zich hier ook voor willen inzetten. Daarom willen 
wij in nauwe samenwerking met inwoners gaan onderzoeken op 
welke wijze we die afname gaan realiseren. De landelijke eis is 
het restafval van gemiddeld 140 kilo per inwoner terug te  
brengen naar 30 kilo in 2025. Deze regeling wordt samen met 
onze inwoners vormgegeven. 
 
Veilige verkeerssituaties 
Bij de inrichting van verkeerssituaties gaan wij voor duurzame 
mobiliteit. We gaan inzetten op verleiden en stimuleren en wil-
len de ruimte zo inrichten dat stappen en trappen de voorkeur 
krijgen boven autogebruik. Op basis van deze indeling kijken 
we slim naar het inrichten van het centrum, woonwijken en bui-
tengebied. We gaan uitvoering geven aan het vastgestelde Ge-
meentelijke Verkeers Vervoers Plan (2021-2030), waarin als uit-
werking de herinrichting van het centrum-carré staat, waardoor 
in de vier wegen om het centrum, de auto te gast wordt. 

Verbinding naar Gelderland 
Het knooppunt bij de brug Nijkerk en het invoegen op de A28 
hebben onze aandacht. We uiten onze zorgen en vragen blijven-
de aandacht voor het aanpassen van de situatie bij alle partijen. 
Samen met de provincie blijven we ons middels lobby inzetten 

op infra-uitbreiding. Dit is een complexe situatie door de vele 
partijen die een rol spelen in een mogelijke oplossing.  
 
Veerpont 
In plaats van de pont zien wij een permanente verbinding in de 
vorm van een brug tussen Zeewolde en het oude land niet pas-
send bij het dorpse karakter dat we willen behouden. We hebben 
echter wel oog voor de verduurzaming van de veerpont. Komen-
de zomer wordt deze voorzien van een andere motor, waarmee 
de pont gaat varen met stillere motoren die voldoen aan de 
laatste eisen.  
 
Verkeersveiligheid  
Ook al is elk ongeval er een te veel. In ons verkeersveiligheids-
beleid streven we naar het terugbrengen van ernstige verkeers-
ongevallen tot maximaal 10 per jaar in 2030 op het wegennet 
van de gemeente Zeewolde. Dit ligt in lijn met het provinciale 
Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) en is een ‘ambitieus 
maximum’. De data-analyse van het SPV wordt gebruikt om de 
trends goed in beeld krijgen. 
 
Wegen buitengebied 
Verstandig inrichten van de wegen in het buitengebied, de 
breedte van de weg bepaalt de snelheid. Daarbij accepteren 
we de karakteristieken van dit gebied, gaan we niet eindeloos 
repareren aan wegen die verzakken, maar zoeken we naar andere 
oplossingsrichtingen, zoals het aanpassen van de snelheid en 
uitleg geven over het ontstaan van de bodemstructuren aan  
de inwoners. Wij blijven aandacht vragen bij het rijk voor het  
probleem van verzakkingen. 

“
In de volwassenheid  
koesteren wat goed is,
en afmaken waar we  
pionierend aan  
begonnen zijn

Het OV is een  
belangrijk  
vervoersmiddel 
Het openbaar vervoer in Zeewolde zal in 
2030 naar verwachting op het huidige niveau 
liggen. Het busvervoer is gericht op de ver-
bindingen tussen de belangrijkste woon- en 
werkgebieden en scholen in en om Zeewolde. 
We starten een onderzoek naar optimalisatie 
(kortere reistijden) door één reishub (halte/
overstappunt) centraal aan te leggen. Daar-
naast willen we ons inzetten om de tijden 
waarop het OV rijdt te verruimen, en zo door  
lijnuitbreiding in de avonden en weekenden 
naar Almere en Nijkerk het OV voor meer 
inwoners aantrekkelijker te maken. 
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Financieel perspectief
Zeewolde is financieel een gezonde gemeente. Het financieel 
perspectief op basis van de huidige inzichten levert een goed 
vertrekpunt op. Maatregelen die in het verleden genomen zijn 
om meerjarig uit te komen, zijn noodzakelijk gebleken om dat 
perspectief overeind te houden. Dat betekent dat als er structu-
rele zaken geregeld moeten worden uit dit akkoord dat we daar 
ruimte voor moeten creëren binnen de bestaande begroting. Als 
de rijksbijdrage extra ruimte gaat bieden, zullen deze inkomsten 
hierbij betrokken worden. Mocht blijken dat hieruit onvoldoende 
middelen beschikbaar komen dan  is er ruimte in de algemene 

reserve om onderwerpen uit het coalitieakkoord bij voorkeur  
met een incidenteel karakter, in gang te zetten of tijdelijk te  
ondersteunen.   

Op basis van de actuele economische omstandigheden en de 
ontwikkeling van de huizenprijzen willen we bezien hoe we de 
uitgangspunten voor de verhoging van de Onroerende Zaak  
Belasting kunnen heroverwegen, op het moment dat de  
financiële situatie zich daarvoor leent. 

“
We blijven  
inzetten op  
een gezonde  
financiële 
positie

9. Financiën 10. Portefeuilleverdeling




