
“Wat de ChristenUnie betreft wordt u als inwoner veel 
meer betrokken bij het nemen van besluiten.”

Woningbouw naar behoefte
Onze jongeren en starters op de woningmarkt hebben 
grote behoefte aan betaalbare huur- en koopwoningen. 
Wij vinden het de hoogste tijd om voor deze groep een 
inhaalslag te maken. Dit willen wij realiseren door extra 
te bouwen en ook te kijken naar innovatieve woon-
vormen. Bij de goedkopere woningen willen wij een 
zelfbewoningsplicht en antispeculatie beding instellen, 
zodat speculanten buiten de deur gehouden worden. 
Ook bouwen voor ouderen, zodat zij langer in Zeewol-
de kunnen blijven wonen en er de nodige doorstroming 
ontstaat. ChristenUnie wil minimaal 1/3 van de nieuw-
bouwwoningen kunnen toewijzen aan eigen inwoners.

OZB en WOZ
Huizenprijzen zijn het afgelopen jaar met meer dan 20% 
gestegen, met als gevolg een stijgende WOZ-waarde. 
Omdat de (Onroerend Zaak Belasting) OZB een percen-
tage van de WOZ-waarde is, stijgt het bedrag wat aan 
OZB betaald moeten worden ook. Woningeigenaren 
worden hier de dupe van, terwijl ze geen direct voor-
deel hebben bij een waardestijging. Niet als het aan 
ChristenUnie Zeewolde ligt. In het dekkingsplan van de 
gemeente is al een stijging van 12% voor 2022 opge-
nomen. Bij het vaststellen van de WOZ en OZB moet 
gekeken worden naar het dekkingsplan en als blijkt dat 
de begroting sluitend is, moet ervoor gekozen worden 
het percentage van de OZB hierop aan te passen. 

Zeewolde staat voor een grote uitdaging in het 
verdelen van beschikbare ruimte. Er moet worden 
gewoond, voedsel verbouwd, ruimte gegeven aan 
water en natuur en energie opgewekt. In dat licht is 
het logisch om kritisch te kijken naar de komst van 
datacenters. De ChristenUnie is van mening dat het 
proces anders had moeten lopen. De inwoners en 
bedrijven hadden eerder betrokken moeten wor-

✔  Meer betaalbare nieuwbouw 
(huur en koop) in Zeewolde!

✔   Zeewolde gaat zelf over 
haar woningbouw!

✔ Geen woningbouw in het bos!

✔   Minder belasting betalen op 
wonen zodra de begroting van 
de gemeente sluitend is.

✔  Leefomgeving

✔  Wonen

✔ Verkeer

✔ Klimaat

✔ Sociaal

Betaalbaar wonen 
voor iedereen

GEEN energie- en 
ruimteslurpend (166 hectare!)

datacenter in Zeewolde

Zeewolde

✔   Zeewolde moet het 
dorpse karakter 
behouden!

✔   Géén energieslurpend 
hyperscale datacen-
ter in Zeewolde!

✔   Zuinig zijn op al het 
bos, akkerland, wei-
land en water dat 
Zeewolde rijk is!

✔   Actief u als inwoner  
betrekken bij grote 
ontwikkelingen en 
ideevorming.

Dit vinden wij
belangrijk!

WWW.ZEEWOLDE.CHRISTENUNIE.NL

Even voorstellen kandidaten

Wat heeft CU voor u bereikt?

ChristenUnie sluit aan bij wat ik belangrijk vind. De balans tussen ethiek 
en politiek, het opkomen voor kwetsbaren in de samenleving en de wijze 
waarop christelijke waarden uitgedragen worden spreken mij enorm aan.

Als ik kijk naar de ChristenUnie in Zeewolde dan zie ik een groep 
enthousiaste, betrokken mensen die zich vastbijten in de uitdagingen 
die Zeewolde heeft en daarin streven naar betrouwbaarheid en 
rechtvaardigheid voor alle inwoners.

Sportcompex het Baken; 
super duurzaam gebouw
waarin toekomstig sport- en 
zwemaanbod is verzekerd!

Zogenaamde ‘Pauzewoningen’ via Woonpalet en 
extra starterswoningen worden in de komende periode 
gerealiseerd. Harde afspraken zijn in de prestatieafspraken
met Woonpalet verankerd voor 2022.

Toegangswegen tot en rondom het 
centrum; meer veilige oversteekplaatsen en 
het hele gebied wordt fi ets- en voetgangers-
vriendelijk. Mede dankzij input uit het hele 
dorp is er een goed plan gekomen.

Energie uitvoeringsprogramma 
met veel beschikbare subsidies
om je huis te verduurzamen voor 
ondernemers, huiseigenaren en 
sportverenigingen.

Motie eenzaamheid & 
chronisch zieken regeling.

Beloftes zijn goed, maar wat hebben we daadwerkelijk bereikt?

Ik wil graag werken aan een duurzame samenleving voor ons en de 
volgende generaties. Zorgvuldig met de schepping omgaan, zoals 
de bijbel ons leert, is voor mij een uitgangspunt.

De ChristenUnie is mijn partij omdat ik mij herken in datgene waar de 
partij voor staat. Mensen komen tot hun recht als zij in verbondenheid met 
elkaar en met de schepping leven en de overheid is er om de samenle-
ving te dienen. Jezus gaf ons de opdracht om elkaar lief te hebben. Voor 
mij is politiek actief zijn met mijn ogen, oren en handen vormgeven aan 
dat liefhebben.

Erik van de Beld

Femke
van Wijk

Samen recht doen!  Stem16 maart

1. Tamara Baas

2. Erik van de Beld

3. Gerard den Bakker

4. Arjan Kremer

5. Femke van Wijk

6. Hetty Smit

7. Klaas Timmerman

8. Karen van der Meulen

9. Bert Kamsteeg

10. Rieke Elsenbroek

11. Gerda Galenkamp

12. Jan Kooistra

13. Annemarie van Raalten

14. Xiong Vosslamber

15. Rochelle de Buck

16. Hans Dankers

17. Natasja Bruining

18. Jacco Petersen

19. Therese Petersen

20. Matthijs Winter

21. Wim de Putter

22. Sjaak Verstraten

23. Andries van den Berg

24. Thijs van Daalen

25. Magdaleen van der Bijl

26. Harry Hübbers

27. Ernst Bron

28. Ewout Suithoff 
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Tamara Baas

Gerard
den Bakker

Samen recht doen!

den. Omdat er geen landelijk en provinciaal datacenter 
beleid is en er aan de voorkant veel geheim was, zijn wij 
niet goed in staat geweest om sterke voorwaarden af te 
dingen bij dit grote Amerikaanse bedrijf. Het geplande 
datacenter van 166ha. op goede landbouwgrond zien 
wij totaal niet zitten en het laatste woord is hier wat ons 
betreft dus zeker niet over gezegd! Wij blijven strijden 
tegen de komst van een datacenter in Zeewolde.

energie- en 

Stem
woensdag
16 maart
Christen

Unie!

✔  Sport en bewegen
Motie Groene Oase: 
meer groen in de wijken!
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De afgelopen twee jaar hebben 
ons duidelijk gemaakt dat mensen 
elkaar nodig hebben. Als contact 
wegvalt, heeft dat eff ect op ons 
welzijn en onze gezondheid. Er zijn 
mooie initiatieven geweest waarin 
allerlei nieuwe verbindingen zijn 
ontstaan. Dat is prachtig en waarde-
vol, dat moeten we vasthouden en 
meenemen de toekomst in.

Elkaar zien!
Mensen zijn gemaakt om in verbinding met 
elkaar te leven, dan komen we tot ons recht. 
Het mag niet zo zijn dat mensen niet gezien 
worden. Dat kan al heel eenvoudig, door in je 
eigen straat om je heen te kijken en te weten 
wie je buren zijn. Eenzaamheid is er, zowel 
onder ouderen als in andere leeftijdscatego-
rieën. Maatschappelijke initiatieven die mensen 
met elkaar in verbinding brengen willen wij 

Zorgen doen we samen!

Samen werken aan de toekomst

Het MKB is onmisbaar voor werkgelegenheid, 
de lokale economie, voor ontwikkelingen van 
producten en voor de leefbaarheid. De Chris-
tenUnie komt op voor ondernemers. De Chris-
tenUnie in Zeewolde wil blijven investeren in 
goede infrastructuur en betere bereikbaarheid.

Duurzaamheid
Wat duurzaamheid aangaat is er geen tijd te 
verliezen. Een schone economie waarbij af-
valstoff en weer als grondstof worden gebruikt 
levert veel op voor ons en voor volgende 
generaties: een gezondere lucht, een beter 
klimaat en een sterkere economie. Wij vinden 
dat de gemeente niet achterover moet leunen 
maar initiatieven moet ondersteunen en zelf 
het goede voorbeeld moet geven door bijvoor-
beeld alleen nog duurzaam in te kopen. 

Afscheid nemen van gas
De doelstelling is dat Nederland in 2050 geen 
aardgas meer gebruikt, wat ons betreft mag 

Biodiversiteit belangrijk!

De biodiversiteit neemt schrikbarend af. Doel is om 
de biodiversiteit en natuurrijkdom te versterken. 
Dit doen we in Zeewolde door:

•  Vergroening van de bebouwde omgeving 
(met gebruikmaking van inheemse soorten). 

�• Ecologisch beheer van de wegbermen.
�• Natuurvriendelijke maatregelen bij plagen. 
�•  Gemeentegrond alleen te verpachten onder strikte 

duurzaamheidsvoorwaarden gericht op behoud 
of versterking van de biodiversiteit.

‘Steen eruit, plantje erin’

‘Leven met water’ raakt ook Zeewolde. Door versteende gebieden en de toe-
name van extreme buien ontstaat steeds vaker overlast en schade. De extremen 
merken we ook in lange droge, hete periodes. Daarom is het noodzakelijk dat de 
gemeente een strategie ontwikkelt. Inwoners hebben een belangrijke rol als het 
gaat om waterberging in hun eigen tuin, de gemeente stimuleert “steen eruit, 
plantje erin!”. Bij groot onderhoud van de wijken wordt klimaatadaptatie integraal 
meegenomen. Er wordt zoveel mogelijk ingezet op een aparte afvoer en gebruik 
van regenwater. De gemeente stimuleert de aanleg van groene daken en geeft 
zelf het goede voorbeeld. Daarmee werken we in Zeewolde aan meerdere doel-
stellingen tegelijk: waterberging, verkoeling, biodiversiteit.

Gezamenlijk 
recreëren

✔  De natuur zo toegankelijk mogelijk door 
aanleg en onderhoud van goede 
wandel- fi ets- en beleefpaden.

✔   Plannen moeten de aantrekkingskracht 
van Zeewolde als waterdorp versterken

✔   Vergroening van de bebouwde omge-
ving om biodiversiteit te stimuleren.

van harte ondersteunen. Als er een rol is weg-
gelegd voor de gemeente zullen wij ons daar 
voluit voor inzetten. 

Schild voor de kwetsbaren
De overheid verwacht dat mensen, ook als ze 
hulp nodig hebben, zo lang mogelijk zelfstan-
dig hun leven kunnen leiden. Hulp moet zelf 
gevraagd en ook ingehuurd worden. Natuurlijk 
is het mooi als mensen dit ook kunnen, maar 
een voorwaarde is dat er dan ook een goed 
netwerk is. Waar voorheen kerken hier een 
belangrijke rol konden spelen, is dat nu ver-
anderd en wordt er vaker iets van de overheid 
verwacht. De ChristenUnie vindt dat kerken en 
andere maatschappelijke organisaties daar nog 
steeds een rol in kunnen spelen, maar tegelijk 
moet de overheid – als schild voor de kwets-
baren – ook klaarstaan voor mensen die dat 
dringend nodig hebben. Voor de ChristenUnie 
is maatwerk een belangrijk woord. Dat bete-

kent dat je soms, misschien wel vaak, voorbij de 
bestaande systemen moet kijken en de moed 
nodig hebt om echt te zien wat er nodig is.

Jongeren in Zeewolde
Jongeren uit Zeewolde moeten wat de Chris-
tenUnie betreft na hun studie kunnen kiezen 
om in Zeewolde te blijven of te gaan wonen. 
Wij willen daarom inzetten op specifi eke 

dit veel eerder, er is geen tijd te verliezen. Dat 
betekent nogal wat voor de huiseigenaar. We 
realiseren ons dat we niet in een keer van het 
gas kunnen, dat begrijpt iedereen. We denken 
dat het nodig is dat er ook hybride oplossingen 
komen. Als gemeente moeten we in gesprek 
met de inwoners om uit te zoeken wat zij als 
beste oplossing zien, dat is in het Programma 
Aardgasvrije Wijken ook de insteek. Daarbij 
aansluiten lijkt ons een uitstekend idee. 
Isoleren en besparen kan iedereen, dat moeten 
we stimuleren, want alles wat je niet gebruikt 
hoef je ook niet op te wekken. 

Ons potten- en pannenfonds is een leuke sti-
mulans om van het gas af te gaan en elektrisch 
te gaan koken. Mensen met een smalle beurs 
kunnen hieraan meedoen.  Voor ons is het be-
langrijk dat er geen energiearmoede is.

Vliegveld Lelystad blijft dicht
Wij zijn niet tegen vliegen, maar om de opwarming van de aarde 
tegen te gaan kunnen we de luchtvaart niet ongebreideld laten 
groeien. Het is daarom niet uit te leggen om Lelystad Airport te 
openen. Daarnaast heeft de opening nadelige gevolgen voor de 
gezondheid van de inwoners van Zeewolde. Wat ons betreft zou-
den we in Nederland moeten inzetten op het aantrekkelijk maken 
van alternatieven, bijvoorbeeld gebruik van het spoor bij korte
afstanden.

Zeewolde gaat zelf over haar woningbouw!
Onlangs heeft de gemeenteraad (ChristenUnie heeft tegen 
gestemd) de Gebiedsagenda aangenomen.  Hierdoor ontstaat 
een nauwe samenwerkingen tussen de drie gemeenten Ermelo, 
Harderwijk en Zeewolde. Wij zijn niet tegen samenwerking en zien 
kansen. Bijvoorbeeld op het gebied van recreatie. Maar de Ge-
biedsagenda gaat veel verder. Zo komt er een integrale woonvisie 
en dit baart ons zorgen, juist omdat er in Harderwijk en Ermelo
sprake is van een grote druk op de beschikbare ruimte. Gaan wij 
straks de vergrijzing van Ermelo opvangen, bijvoorbeeld ten koste 
van onze eigen jongeren? Wat ons betreft niet!

woonvormen die het mogelijk maken dat deze jongeren een eerste 
zelfstandig bestaan kunnen opbouwen. Dit zou bijvoorbeeld kun-
nen door het ontwikkelen van woonvormen met een gezamenlijke 
gemeenschappelijke voorziening. Ook vinden wij dat de gemeente 
de ontwikkeling, zoals die van Tiny Houses, verder moet stimuleren. 
Een ander belangrijk punt is, dat er in Zeewolde voldoende stage-
plekken voor jongeren te vinden moet zijn. De gemeente kan bij 
haar inkoopbeleid hier nadrukkelijk aandacht aan schenken.

Fietsen stimuleren
De fi ets is bij uitstek hét middel om je snel door Zeewolde te be-
wegen. Fietsen is gezond, duurzaam en bespaart je ook nog eens 
kosten. Zeewolde beschikt over goede fi etspaden, waardoor fi etsen 
soms zelfs sneller is dan de auto pakken. Wanneer je elke week één 
keer de fi ets binnen het dorp pakt in plaats van de auto, bespaar je 
minimaal 50 kilo CO2 uitstoot per jaar! ChristenUnie Zeewolde gaat 
fi etsen binnen het dorp stimuleren zonder hierbij het gebruik van de 
auto te veroordelen of vervelend te maken.

Géén coff eeshop in Zeewolde!
Wat ons betreft worden de schadelijke eff ecten van het gebruik van 
cannabis zwaar onderschat. Het gebruik van cannabis is daarom 
onwenselijk en de komst van een coff eeshop in Zeewolde moet wat 
ons betreft ten allen tijde worden voorkomen.

Surf- en Kitestrand 
naast Tulpeiland

ChristenUnie Zeewolde juicht de komst 
van een surf- en kitestrand naast het 
Tulpeiland van harte toe!

Bevaarbaar houden wateren

De pleziervaart ondervindt op het Wolderwijd al 
jaren overlast van overmatige plantengroei. 
Samen met de watersportvereniging Zeewolde en 
de Coöperatie Gastvrije Randmeren willen wij dat er 
maximaal wordt ingezet op het bevaarbaar houden 
van het Wolderwijd en de overige randmeren door 
overlast van aanwezige Fonteinkruid tegen te gaan, 
zodat waterrecreatie mogelijk blijft.

✔  De overgang naar duur-
zame energie moet ieder-
een mee kunnen maken: 
Energiearmoede kan niet!

✔  Bedrijven stimuleren bij te 
dragen aan duurzaamheid

✔  Voldoende passende 
werkgelegenheid voor 
Zeewolde.

✔   Inzetten op isoleren: wat 
je niet gebruikt hoef je 
ook niet op te wekken!

✔   Bewoners en onderne-
mers helpen afscheid te 
nemen van gas.

Een gezonde economie is 
volgens ons pas gezond als 
iedereen een kans krijgt en 
verantwoordelijkheid neemt, 
er coöperatieve relaties ont-
staan, als werken en vrije tijd 
in balans zijn, als groei groen 
is en grenzen kent. 

✔  Er moet voldoende 
ondersteuning zijn 
voor mantelzorgers.

✔   Ouderen worden 
geholpen zo lang 
mogelijk thuis te 
blijven wonen.

✔   Omzien naar kwets-
bare inwoners.

✔   Elkaar zien! Een-
zaamheid van jong 
tot oud is not done!

‘in een gezonde
economie krijgt 

iedereen een kans!’

Samen recht doen!  Stem16 maart
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