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Inleiding 
 

Zeewolde is een gemeente waar we trots op mogen zijn! Dit klinkt door in ons 
verkiezingsprogramma. We kiezen voor behoud van het goede, maar versterken de vitaliteit 
van onze gemeente door kansen te benutten én gerichte groei te stimuleren, zoals bij het 
bouwen van woningen voor onze jongeren en het benutten van onze economische en 
toeristische aantrekkingskracht.  
 
Dit betekent dat we het dorpse en groene karakter van Zeewolde behouden, met respect 
voor onze roots. En kiezen voor groei en ontwikkeling om gebruik te maken van de kansen, 
met lef en ondernemerschap. We hebben daarbij aandacht voor de belangen van onze 
inwoners, en maken keuzes die niet alleen maar goed zijn voor nu, maar ook voor de 
toekomst. 
 
Het verkiezingsprogramma van de VVD Zeewolde bestaat uit vijf overzichtelijke 
hoofdstukken waarin onze uitgangspunten en plannen een plek hebben gekregen.  

► Hoofdstuk I gaat over een gemeente waar het fijn leven is, waarin wonen, 
leefomgeving, vervoer en verduurzaming centraal staan.  

► Hoofdstuk II gaat over een bloeiende lokale economie, waarin ondernemerschap en 
onze agrarische sector een plaats hebben gekregen.  

► Hoofdstuk III beschrijft onze plannen en uitgangspunten voor het waardevol 
samenleven. Hierin krijgen zorg, onderwijs, cultuur, recreatie & toerisme en sport een 
plaats.  

► Hoofdstuk IV, een veilige gemeente, gaat in op het thema veiligheid.  
► Hoofdstuk V beschrijft onze ideeën over een gemeente die klaar staat voor onze 

inwoners, waarbij we ingaan op gemeentelijke dienstverlening, bedrijfsvoering en 
gemeentefinanciën. 

 
Veel leesplezier gewenst! 
 

 
Eigen foto 
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I Een gemeente waar het fijn leven is 
 

1.1 Waar je een huis kunt vinden én goed en betaalbaar kunt wonen 
 
Een huis is een thuis. De plek waar je je veilig en prettig wilt voelen. Daarom is het 
belangrijk dat iedereen een passende woning kan vinden. Wij willen dat onze inwoners op 
ieder moment in hun leven het juiste huis kunnen vinden. Een huis dat je kunt aanpassen 
aan de levensfase waarin je je bevindt. Op dit moment is de woningnood in onze regio 
hoog. Als VVD Zeewolde willen wij dat ook na de afronding van de Polderwijk huizen 
gebouwd worden zodat iedereen in onze gemeente kan (blijven) wonen. 
 
De VVD wil dat Zeewolde doorgroeit. Met respect en aandacht voor het behoud van het 
goede dat Zeewolde kenmerkt. Daarbij doelen we onder andere op het dorpse karakter, de 
ruimte, de sportieve en recreatieve voorzieningen. Wij spelen in op de demografische 
ontwikkelingen en zorgen ervoor dat de woningvoorraad daarbij aansluit. Voor specifieke 
doelgroepen zoals starters en ouderen op de woningmarkt willen wij dat er woningen 
beschikbaar zijn die passen bij hun wensen en omstandigheden. Dit doen we door de 
nieuwbouw te stimuleren en de doorstroming te bevorderen.  
 
Ook bieden we ruimte voor onderscheidend, groen wonen. Kapitaalkrachtige huishoudens 
moeten in Zeewolde aantrekkelijke woningen kunnen vinden. We willen echter op korte 
termijn ook tijdelijke woningen realiseren om tegemoet te komen aan de woningnood. Er 
blijft ruimte om in eigen of collectief opdrachtgeverschap een eigen huis te kunnen bouwen. 
Op een manier zoals dat elders niet kan. Die woonkwaliteit vraagt extra ambitie bij 
ruimtelijke plannen, op een manier dat we ook op korte termijn resultaten boeken. De 
gemeente speelt daarin een faciliterende rol en waar nodig een regisserende rol. 
 
► Het bouwen van betaalbare huur- en koopwoningen voor starters en jonge gezinnen 

wordt onze prioriteit. Wij willen de forse bouwproductie van de afgelopen jaren 
voortzetten. Dat betekent dat er jaarlijks zo’n 250 huizen bijgebouwd gaan worden zodat 
iedereen betaalbaar in onze gemeente kan (blijven) wonen. De gemeente neemt daarbij 
de regie. 

 
► Door versneld te bouwen pakken we doorstroming aan bij zowel sociale huur, vrije huur 

als bij koopwoningen. Zo faciliteren we een gebalanceerde bevolkingsopbouw. We 
krijgen voor elkaar dat ouderen die kleiner willen wonen, niet langer onnodig een 
eengezinswoning bezet houden en regelen we zo een eerlijke toegang tot de 
huizenmarkt voor starters. Jongeren die in Zeewolde zijn opgegroeid en na hun studie 
elders in Zeewolde willen gaan wonen moeten hier kans op een woning hebben. 

 
► Wij willen gedifferentieerde woningbouw, dat wil zeggen een goede mix tussen (sociale) 

huur en koop (in alle segmenten, ook het duurdere segment, met mogelijkheid van 
eigen bouw). Nieuwe woningen sluiten aan bij behoeften van de doelgroep en dienen 
voor de beoogde doelgroep ook behouden te blijven. De Polderwijk wordt op basis van 
een dergelijk gevarieerd bouwprogramma afgerond, waarmee het een sociaal duurzame 
wijk wordt die aantrekkelijk is en blijft voor jong en oud en voor elke portemonnee.  

 
► De Polderwijk breidt snel verder uit, bouwen we ook voor de toekomst van Zeewolde-

Zuid en realiseren we woningen op plekken in ons dorp waar de huidige bebouwing 
geen toekomst meer heeft, zoals op de plek van het politiebureau, de gemeentewerf en 
de oude brandweerkazerne in het centrum en op verouderde bedrijfs- en 
kantorenlocaties. 
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► Gezien de nog steeds toenemende vraag naar ruimte voor wonen, werken en 
voedselproductie, wil de VVD een aanpassing van de uitgangspunten zoals het aantal 
woningen per hectare en de organische vorm van gebiedsontwikkeling.  

 
► De gemeente gaat aan de slag met woonvormen zoals tiny houses en 

kangoeroewoningen. Zo helpen we starters op weg en kunnen ouderen in een 
vertrouwde omgeving bij hun kinderen blijven wonen. Tijdelijke, maar aantrekkelijke 
woningen om op korte termijn tegemoet te komen aan de woningnood kunnen voor een 
periode van tien jaar bijvoorbeeld gebouwd worden ‘achter de Gamma’ in de Polderwijk.  

 
► Met Woonpalet maken we afspraken over de bouw van voldoende (sociale) 

huurwoningen, het voorkomen van scheefwonen en het stimuleren van doorstroming. 
Wervend woonaanbod is hier essentieel. De gemeente stelt ook locaties en ruimte voor 
initiatieven beschikbaar hiervoor. 

 
► Om snel meer woningen te kunnen bouwen, kiezen we voor korte en soepele 

procedures voor nieuwbouw of herontwikkeling. Ook nemen we de regie bij het maken 
van afspraken met nutsbedrijven voor het tijdig realiseren van de benodigde 
aansluitingen. We bestrijden leegstand op bedrijfs- en winkellocaties door het mengen 
van functies voor wonen, werken, detailhandel en horeca.  
 

► We willen dat alle inwoners makkelijk en snel kunnen zien welke mogelijkheden zij 
hebben om hun woningen te vergroten of aan te passen. Regels uit 
bestemmingsplannen en het omgevingsplan zijn waar mogelijk flexibel, digitaal en 
actueel beschikbaar.  

 
► We hebben niet alleen aandacht voor het bouwen van nieuwe woningen in Zeewolde, 

ook de bestaande woningen en hun leefomgeving verdienen aandacht.  
 

► Onze bedrijven maken veel gebruik van arbeidsmigranten. We willen dat 
arbeidsmigranten op een goede en legale manier worden gehuisvest. Voor 
arbeidsmigranten die zich permanent in ons dorp vestigen is het belangrijk dat zij goed 
de Nederlandse taal leren beheersen en integreren. De gemeente faciliteert – op 
geschikte plaatsen – initiatieven voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Naast de 
logiesfunctie bijvoorbeeld voor seizoenarbeiders bij boerderijen of andere bedrijven 
waar men werkt, voor kortverblijvers, geldt dat ook voor faciliteiten voor 
arbeidsmigranten die hier langer blijven werken. Vestiging in het dorp is daarbij 
belangrijk omdat daarmee omgang en contact met inwoners, integratie en 
taalontwikkeling het snelst plaats heeft. 

 
► Permanente bewoning van recreatieterreinen staan we in Zeewolde niet toe. Echter met 

(verenigde) eigenaren van woningen op recreatieterreinen blijven we in gesprek om te 
zoeken naar passende oplossingen om de leefbaarheid op die terreinen te waarborgen 
en bij te dragen aan een aantrekkelijk Zeewolde. 

 
► Zeewolde staat voor onderscheidende (nieuw)bouw, ook met ruimte voor vernieuwende 

initiatieven. Woonkwaliteit in wervende groene omgeving is de leidraad. 
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1.2 Waar we de wijk groen en aantrekkelijk houden 
 
We wonen allemaal graag in een wijk waar we ons thuis voelen. Een wijk die groen, schoon 
en veilig is. Waar we (al dan niet met elkaar) een bijdrage leveren aan het onderhoud van 
de straat, de tuin, balkon en straat. De gemeente stimuleert dat de wijk en buurt schoon 
blijven. Want als dat goed gebeurt, wordt de afvalstoffenheffing lager. 
 
► Zeewolde is ruim opgezet en heeft een groene openbare ruimte. Dat willen we zo 

houden. Zo zorgen we voor een omgeving die klimaatbestendig is en houden we onze 
wijken aantrekkelijk. 
 

► Hondenpoep, zwerfvuil, vuilnis rondom afvalcontainers, graffiti en andere overlast 
worden aangepakt en vernielingen snel hersteld. De kosten hiervan worden door 
actieve handhaving zoveel mogelijk verhaald op de veroorzaker. Vernieuwende 
initiatieven kunnen helpen overlast en ergernis te voorkomen, zoals een ‘bloementuin’ 
bij afvalcontainers. 

 
► Bij het onderhoud van groen werken we zoveel mogelijk samen met inwoners. 

Initiatieven van bewoners en organisaties om de eigen straat of buurt te vergroenen en 
onderhouden worden van harte aangemoedigd. 

 
► De gemeente is verantwoordelijk voor afvalinzameling en –verwerking, maar de 

uitvoering gebeurt door een afvalverwerker. Als het ophalen en verwerken van afval 
goedkoper kan, dan wordt dit voordeel teruggeven aan de inwoners.  

 
► De gemeente zoekt de samenwerking op met het Waterschap om wateroverlast te 

helpen verminderen en maatregelen te nemen om gevolgen van hitte en droogte op te 
vangen. Zowel bij bouwplannen, als weg- en natuuronderhoud wordt rekening 
gehouden met bodem en waterbeheer: beter vasthouden van water, tegengaan van 
verspilling en stimuleren van het hergebruik van water. 

 
► Niet alleen voor mensen, maar ook voor dieren is Zeewolde een prettige gemeente. We 

spannen ons er daarom voor in om het leefklimaat van alle dieren (zowel hobby als 
beroepsmatig) zo goed mogelijk te maken. Dat betekent groen en ruimte voor dieren, 
voldoende en veilige uitlaatplekken met afvalbakken en faciliteiten als opbergzakjes 
voor hondenpoep. 

 

 
Eigen foto 
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1.3 Zeewolde, waar vervoer vlot van A naar B gaat 
 
We verplaatsen ons allemaal voortdurend. Om naar ons werk te gaan, om boodschappen 
te doen en om familie en vrienden op te zoeken. Je wilt snel op je bestemming komen. 
Zorgen voor een goede bereikbaarheid is één van de kerntaken van de gemeente. 
 

► Zeewolde is een logistieke hotspot, bereikbaarheid is dus cruciaal. Het is belangrijk dat 
de doorstroming van het verkeer in het wegennet optimaal is. Verschillende vormen van 
vervoer kunnen nog beter op elkaar aangesloten worden. Wij vinden dat tijdens de spits 
de autowegen voorrang hebben op de vaarwegen. De gemeente gaat in gesprek met 
Rijkswaterstaat over het dicht houden van de brug bij Nijkerk tijdens de spits. 
 

► Wij vinden dat bij het Rijk aangedrongen moet blijven worden om de A30 te ontsluiten 
richting Flevoland. Voor het transport- logistiekcentrum rond Zeewolde is dit van groot 
belang. De VVD wil dat de Nijkerkerweg (tot de A28) net zoals de Gooiseweg ook wordt 
verdubbeld. Ook dient daarbij het knelpunt van de Nijkerkerbrug en de achterliggende 
rotonde meegenomen te worden. 

 
► Zeewolde zou een mooie proeftuin kunnen zijn voor innovatieve verkeersprojecten zoals 

elektrische deelauto’s en snelfietspaden. Deze en nog heel veel andere nieuwe 
technieken willen we ruim baan geven. Meer regelmatige inzet van veerverbindingen, 
met name richting (OV overstappunten in) Harderwijk en Ermelo moeten overwogen 
worden. 

 
► We stimuleren fietsen en wandelen als bewegingsvormen door goed onderhouden fiets- 

en wandelpaden. Naast goede fietsroutes horen er ook voldoende en veilige  
stallingsruimtes voor fietsen te zijn in het centrum, bij bushaltes, sportverenigingen, 
scholen, andere gemeentelijke gebouwen en op de bedrijventerreinen. We promoten 
het meldloket voor slechte fietspaden en trottoirs en streven nog snellere oplossingen 
na voor het opvolgen van de meldingen.  
 

► We willen voldoende laadplaatsen/-palen voor elektrische fietsen en auto’s. 
 
► Het is belangrijk dat er goed openbaar vervoer is. Het openbaar vervoer is geen 

vervanger voor de auto, maar een aanvulling. We zijn tegen het laten rijden van bussen 
gevuld met lucht in plaats van passagiers. We zijn daarom terughoudend met het 
subsidiëren van het OV. Waar geen aanbod is, wordt vraag ook niet zichtbaar. Met 
bedrijven willen we in gesprek over specifieke openbaar vervoerbehoeften zodat 
aantrekken van bijvoorbeeld stagiaires of personeel makkelijker wordt.  

 
► We gaan toe naar een vraag gestuurd OV, waarbij de wens van de reiziger centraal 

staat en niet het aanbod van de gevestigde OV-bedrijven. We staan open voor 
innovatieve, kostenefficiënte alternatieven en geven ruimte aan de andere vormen van 
openbaar vervoer, zoals vraagafhankelijk vervoer of private initiatieven voor ouderen 
vervoer op maat binnen het dorp. We willen hierover ook in gesprek met bedrijven. 
 

► De VVD is voorstander van een mobiliteitscentrale die individueel en aangepast vervoer 
regelt voor alle doelgroepen. De centrale kan ook een rol vervullen voor gebieden waar 
collectief OV vanwege te lage vervoersaantallen geen optie, dan wel te kostbaar is. Wij 
willen daarbij graag blijven samenwerken met andere gemeenten en de provincie mits 
goede kwaliteit geleverd wordt tegen aanvaardbare kosten. 
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► De gemeente neemt bij de inrichting van straten en wijken de verkeersveiligheid als 
standaard mee, vooral in de buurt van scholen en sportclubs. Met medewerking van 
relevante partners en ouders creëren we samen een veilige omgeving (schoolzones, 
veilige oversteekplaatsen en veilige fietsroutes). We zijn voorstander van initiatieven 
waarmee buurtbewoners, gemeente en politie samen kijken hoe de verkeersveiligheid in 
de buurt beter kan. 

 
► De veiligheid en duurzame kwaliteit van de wegen in ons buitengebied blijven belangrijk. 

Wij geven prioriteit aan het verhogen van het tempo van de kwaliteitsverbetering ervan. 
Dat betekent bijvoorbeeld dat bomen niet te dicht op de weg moeten worden geplant, 
omdat deze schade kunnen toebrengen aan het asfalt. 

 

► Bij het bermbeheer staat veiligheid voorop. Dat betekent dat het maaibeleid van bermen 
geïntensiveerd wordt. 
 

► (Sluip)verkeer waar het niet thuishoort wordt aangepakt, en waar het verkeer wel hoort 
moet het door kunnen rijden. 

 
► We willen ons inzetten voor logische en veilige fietsroutes naar en in het centrum en 

tussen de verschillende wijken, recreatiegebieden & industriegebieden. 
 

► Wij willen dat er voldoende parkeerplaatsen zijn en dat gratis parkeren behouden blijft. 
Dit straalt gastvrijheid uit en dat is belangrijk voor de aantrekkelijkheid van het centrum 
en de lokale economie.  
 

► Wij willen dat problemen met ‘piekparkeren’ bij de sport samen met de 
sportverenigingen blijvend worden aangepakt. Dat kan bijvoorbeeld met flexibel 
ruimtegebruik. 
 

► De blauwe zone in de parkeergarage onder het Ravelijn handhaven we zodat deze 
gebruikt wordt waar deze voor bedoeld is. Dus niet als hangplek, klusplaats of 
winterstalling. 
 

 

Eigen foto 
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1.4 Vol slimme en duurzame oplossingen 
 
Zeewolde staat in de top van meest duurzame 
gemeenten in Nederland en dat willen we zo 
houden, vooral ook door huishoudens en bedrijven 
te stimuleren initiatieven te ontplooien. Huizen gaan 
van het gas af, zonneparken en windmolens 
verschijnen en blijven in ons landschap. Dat zijn 
flinke veranderingen, die om verstandige keuzes en 
draagvlak vragen. Duurzaamheid biedt kansen voor 
economische groei en een fijne leefomgeving. Maar 
duurzaamheid moet wel betaalbaar zijn voor onze 
inwoners en ondernemers. We willen initiatieven en 
ambities bieden op een manier zodat bedrijven en 
huishoudens kunnen aanhaken of acties kunnen 
ontplooien. 
 
► De energietransitie en verduurzaming bieden grote 

kansen voor het stimuleren van innovatie  en werkgelegenheid. De gemeente voert actief 
beleid om deze nieuwe sectoren te steunen, en biedt ruimte als proeftuin. Wanneer het 
effectief bijdraagt aan de lokale economie en het milieu, kopen we onze producten en diensten 
duurzaam en circulair in. 

 

► De mogelijkheden ontwikkelen zich razendsnel. We willen daarom bewoners en 
individuele of samenwerkende bedrijven continu mogelijkheden en aanknopingspunten 
bieden voor nieuwe initiatieven. 
 

► Er moet actief worden ingespeeld op de energietransitie. De gemeente stimuleert de lokale 
opwekking en opslag van duurzame energie, zoals door windmolens (opschalingsproject 
loopt), zonnepanelen en bijvoorbeeld restwarmte.  

 
► Wij ondersteunen het streven naar een groter aandeel duurzame energie. Door energie te 

besparen en meer duurzame energie op te wekken kunnen we dit bereiken. Daarbij 
stimuleren we milieubewust ondernemen, met een grote rol voor de lokale opwekking van 
duurzame energie. De gemeente speelt daarbij een regisserende en faciliterende rol.  

 
► We maken per wijk een plan voor de verduurzaming van woningen en bouwprojecten. 

Samen met bewoners en gebouweigenaren kijken we naar de beste oplossing.  
 
► We zijn voorstander van het toepassen van zonnepanelen op strategische locaties, 

bijvoorbeeld langs infrastructuur en op dijken. Wat ons betreft vooralsnog op beperkte 
schaal en op 'slimme locaties'. We vinden dat er zoveel mogelijk zonnepanelen op het dak 
geplaatst moeten zijn voordat er zonnevelden op het land worden ingericht. 

 
► Bij de overgang naar een andere vorm van woningverwarming streven we naar een 

kostenneutrale transitie met een vergelijkbaar wooncomfort in alle seizoenen. Denk 
bijvoorbeeld aan slimme energienetwerken, waarbij huishoudens overtollige duurzame 
energie onderling kunnen delen. Het gasnetwerk behouden we voor de toekomst en 
houden we beschikbaar voor nieuwe toepassingen. 

 

► De circulaire economie biedt kansen. Hergebruik en upcycling zijn volop in ontwikkeling en 
ook het aantal kleinschalige initiatieven voor lokaal produceren en consumeren groeit. De 
VVD juicht deze ontwikkeling toe en ziet hier een stimulerende rol voor de gemeente. 

Eigen foto 
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II Een bloeiende, lokale economie 
 

2.1 Waar ondernemers de ruimte krijgen 
 
Het midden- en kleinbedrijf is dé banenmotor van de gemeente. Als het goed gaat met de 
lokale ondernemers, dan gaat het goed met Zeewolde. We zijn een grote logistieke hotspot, 
hebben een innoverende agrarische sector, een zakelijke dienstverleningssector, een 
hoogwaardige voedingsindustrie en nog veel meer. Tegelijk is er behoefte aan focus. Waar de 
gemeente zich tot nu toe sterk richt op de verkoop van m2 grond, willen we ons nu meer 
richten op gerichte acquisitie. Zeewolde heeft nog steeds een negatieve arbeidsbalans, met 
een relatief hoog opgeleide bevolking. We willen ons daarom meer gaan richten op 
kennisintensieve banen, bijvoorbeeld in de technologie. Zeewolde heeft alle kenmerken en 
biedt volop kansen voor meer gerichte acquisitie.  
 
We pleiten daarom voor ambitieuze Economische Agenda 2022-2026, gericht op een heldere 
positionering van Zeewolde als groene aantrekkelijke gemeente met een relatief hoger 
opgeleide bevolking, waarbij we de negatieve arbeidsbalans in Zeewolde willen verminderen. 
Meer gericht op kwaliteit dan op kwantiteit. 
 
De coronacrisis heeft een deel van onze 
bedrijven en ondernemers geraakt. Zij hebben 
een moeilijke tijd achter de rug. En hoewel 
hopelijk het einde van de coronacrisis in zicht 
is, moeten we de economie blijven stimuleren. 
Zo dragen we bij aan een bloeiende 
economie, banen voor onze inwoners en 
innovatieve technieken voor de toekomst. 
Ook duurzaamheidsinvesteringen zoals het 
Windpark Zeewolde bieden mooie kansen 
voor economische ontwikkeling. 

Eigen foto 
 

► Het is belangrijk dat ondernemers kunnen ondernemen in een veilige, flexibele en 
aantrekkelijke omgeving met ruimte voor initiatief. Een aantrekkelijk centrum is van 
toegevoegde waarde voor inwoners en trekt mensen aan van buitenaf. Daarom blijven we 
voorstander van uitvoering van de Actiewijzer Centrum Zeewolde. 

 
► We willen in overleg met de ondernemers ook op zoek gaan naar een beleid en aanpak 

om bijvoorbeeld het gewenste horeca plein en andere centrum doelstellingen te realiseren. 
Participatie van ondernemers is daarbij randvoorwaardelijk. 

 
► Met ondernemers gaan we op zoek naar vormen van professioneel parkmanagement om 

samenwerking en samenhang tussen bedrijven en private- en publieke sector te 
bevorderen. We faciliteren met een actieve beleidsmatige en financieel ondersteunende 
rol. 

 
► We willen de samenwerking in de Ermelo Harderwijk Zeewolde (EHZ) economische regio 

uitbouwen om de economische kansen van Zeewolde te vergroten. Tegelijk hechten we 
ook aan samenwerking met de Metropool Regio Amsterdam.  

 
► We steunen de (komst van een) Bedrijfs-Investerings-Zone (BIZ) zowel in het centrum als 

op Trekkersveld. 
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► Ondernemers weten zelf het beste hoe zij hun bedrijf willen runnen. Door ondernemers de 
ruimte te geven, stimuleert de gemeente ondernemers het beste te doen.  
Lage lasten en weinig regels creëren een gunstig ondernemersklimaat. Een aantrekkelijke 
positionering met meetbare ambitie is wervend voor de lokale economie. 
 

► Wij steunen (startende) ondernemers. Dit kan enerzijds door de netwerkmogelijkheden te 
stimuleren. Anderzijds is het voor (startende) ondernemers van belang om een goede 
werkplek of bedrijfslocatie te hebben, thuis, op een bedrijventerrein of in het centrum. De 
gemeente moet daarvoor de juiste randvoorwaarden scheppen. 

 
► We willen naar nieuwe beoordelings- en vestigingscriteria en uitgangspunten voor 

Horsterparc. Er zou opnieuw gekeken moeten worden om bedrijven in de kennisintensieve 
en technologie sector aan te trekken met een toename van arbeidsplaatsen voor hoger 
opgeleiden. 

 

► Zeewolde is met haar uitgestrekte grondgebied een aantrekkelijke gemeente voor de 
grootschalige projecten die veel ruimte vragen zoals een datacenter of een datacenter 
hyperconnectiviteitshub (cluster van datacenters). De VVD Zeewolde is zeer terughoudend 
aangaande de komst van een nieuw datacenter of een hyperconnoctiviteitshub (of een 
cluster van datacenters) op haar grondgebied naast Trekkersveld 4.  
 

► Strategische aankoop van bebouwing kan sturing geven bij gewenste ontwikkelingen 
zoals herstructurering of herprofilering van bedrijventerreinen. 
 

► De VVD wil graag dat – naast het bedrijfsleven – de gemeente ook meedoet aan regionale 
initiatieven die bijdragen aan de profilering van Zeewolde.  
 

► De gemeente geeft opdrachten zoveel mogelijk aan lokale ondernemers binnen de 
mogelijkheden van de wet. We steunen onze lokale ondernemers door initiatieven als dag 
van de ondernemer, door Zeewolde Zakelijk. We steunen het Zelfstandigen loket 
Zeewolde waar ondernemers terecht kunnen voor vragen, vergunningen en 
schuldhulpverlening. 
 

► Ondernemers krijgen van de gemeente normaliter maximaal één aanslag per jaar waarop 
alle lokale lasten staan vermeld. 
 

► Ondernemers krijgen meer mogelijkheden om creatief te ondernemen. Zelf kunnen zij het 
beste beslissen wanneer hun winkel open of dicht gaat, ook op zondag. 
 

► Een gezellig centrum trekt mensen. De VVD wil de centrumondernemers meer ruimte 
geven om ook buiten de winkel een uitstalling of kraam te plaatsen. Hiervoor wordt 
eenmalig een afspraak gemaakt over bijvoorbeeld het aantal vierkante meters wat voor de 
uitstalling gebruikt kan worden. Een vergunning is verder niet nodig. In afstemming met de 
centrumondernemers. 

 

► Op iedere eerste zaterdag van de maand kunnen lokale en regionale (agrarische) 
ondernemers hun streekproducten in de foodsector verkopen op het Kerkplein. Zij nemen 
hiervoor een eigen kraam mee. Een vergunning is niet nodig. Horecaondernemers (ook 
buiten het centrum) kunnen hun terrassen verder uitbreiden. Ook voor de terrassen 
schaffen we de vergunning af. Ondernemers zijn zelf verantwoordelijk voor afstemming 
met hun directe omgeving waaronder de centrumondernemers. 
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► We zien het aantrekken van een HBO/Universitair (onderzoeks)instituut als waardevolle 
aanvulling voor de lokale en regionale economie. Hierdoor worden innovaties op 
bijvoorbeeld het gebied van watermanagement, landbouw, toerisme en logistiek 
gestimuleerd en gerealiseerd.  
 

► We willen dat horeca bedrijven zoals de Parel, die nu gevestigd zijn in bos en buitengebied 
de mogelijkheid hebben om ook buiten het vakantieseizoen hun diensten aan te bieden. 

 

2.2 Waar we trots zijn op onze boeren 
 

We hebben veel waardering voor onze boeren in de veeteelt, landbouw en tuinbouw. Dankzij 
innovatieve en efficiënte aanpak hoeven wij ons geen zorgen te maken om onze 
voedselvoorziening. Zeker ook in de Coronaperiode hebben de inwoners van Zeewolde de 
agrariërs in ons buitengebied veelvuldig weten te vinden en te waarderen. Als boeren blijven 
ondernemen en innoveren, leveren ze een waardevolle bijdrage aan onze economie, met 
blijvende zorg voor natuur en milieu. We willen dat de lokale regels in Zeewolde niet strenger 
zijn dan de landelijke regels. 
 
► We willen dat de agrarische sector zich kan blijven ontwikkelen en niet onnodig gehinderd 

wordt. Boeren krijgen de ruimte voor nevenactiviteiten op het gebied van recreatie, 
toerisme, natuurbeheer of andere bedrijvigheid. 

 
► De verwachte voortgaande schaalvergroting vraagt grotere erven. Vrijkomende erven 

mogen ook beschikbaar komen als plattelandswoning of voor kleinschalige 
bedrijfsactiviteiten. 

 
► We bieden onze inwoners en gasten van buiten de mogelijkheid om te genieten van onze 

lokale geproduceerde producten door het mogelijk maken organiseren van streekmarkten. 
 
► Onze natuur draagt bij aan ons welzijn. Daarom blijven we ons inspannen voor behoud 

van de natuur, realistisch natuurbeleid en de versterking van biodiversiteit in Nederland. 
Dat is ook van belang voor onze economie. We stimuleren agrariërs om ook zelf aan 
landschapsbeheer te doen. Wij geven landbouwgebied niet onnodig op voor 
“natuurontwikkeling”. 
 

 
Eigen foto 
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III Waardevol samenleven 
 

3.1 Met liefdevolle zorg, dichtbij huis 
 

Als je gezondheid je in de steek laat, helpen we elkaar. We vinden het normaal dat familie, 
buren en vrijwilligers elkaar helpen. Als dat niet lukt, staan professionele medewerkers klaar 
voor de ondersteuning die je nodig hebt. Wij willen dat iedereen de zorg krijgt die bij hem of 
haar past. Veel mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig wonen en leven, in hun eigen 
omgeving en met de ondersteuning die ze daarbij nodig hebben. Juist daarom is het 
belangrijk dat de gemeente zorg dichter bij mensen aanbiedt. 
 

► Zorg moet voor iedereen betaalbaar blijven. Daarom kijken we kritisch of de hulp die we 
geven passend is.  

 
► We stimuleren vestiging van woon- en zorglocaties in of dicht bij voorzieningen, zodat 

meedoen van mensen met een beperking makkelijker wordt en minder inzet nodig is op 
vervoer. 
 

► We ontzorgen onze mantelzorgers. Er is een centrale plek waar mantelzorgers terecht 
kunnen met vragen en informatie, bijvoorbeeld een WMO-loket. Ook het Vraaghuis zou 
hiervoor kunnen dienen. Welzijnsorganisaties onderhouden contact met mantelzorgers om 
overbelasting te voorkomen en nemen drempels weg door bijvoorbeeld kennis te delen 
over ‘de zakgeldregeling’ van cliënten waardoor uitjes wat eenvoudiger te organiseren zijn. 
Daarbij faciliteren we de inzet van vrijwilligers en organiseren we logeermogelijkheden om 
lucht te brengen. 

 
► De zorgdiensten worden scherp ingekocht waarbij niet het aanbod, maar de cliëntvraag 

naar zorg centraal staat. De output, effectiviteit en doorlooptijd worden gemonitord. We 
willen grip creëren op de geleverde diensten door met name van de dienstverleners snelle, 
adequate en bondige verslaglegging en facturering binnen de lopende boekjaren te 
vragen. 

 
► We zetten in op preventie. Problemen die voorkomen kunnen worden drukken ook minder 

op het budget. Onder andere Het Vraaghuis vervult hierin een belangrijke functie als 
poortwachter en verwijzer naar de juiste (zoveel mogelijk laagdrempelige) hulp. Ook 
scholen, huisarts, sportclubs en overige hulpverleners hebben hierin een belangrijke rol. 
Met hen gaan we in gesprek om te zorgen dat deze aanpak zo effectief mogelijk wordt. 
 

► Wij zetten in op verbetering van de schuldhulpverlening, want soms zijn de schulden zo 
groot dat ze demotiverend en zelfs verlammend kunnen werken. De gemeente moet 
daarom een actieve rol spelen in de doorverwijzing naar MDF/ vraaghuis. Vroegsignalering 
is daarbij van belang maar ook educatie op scholen voor middelbaar onderwijs, 
lesprogramma’s ondersteund door organisaties als het NIBUD juichen wij ook toe.  
 

► Instanties die subsidies ontvangen van de gemeente dienen ook aan te geven hoe zij 
(gaan) samenwerken met andere (hulpverlenende) instanties en wat dit betekent voor de 
reductie van de kosten en de verbetering van de dienstverlening aan de cliënten. 

 
► Wij blijven constructief meekijken en meedenken met de exploitatie van gesubsidieerde 

instellingen zoals de bibliotheek en De Verbeelding. Als bijv. (huisvesting)kosten kunnen 
worden verlaagd door samenvoeging van instellingen in gebouwen die de gemeente al in 
eigendom heeft dan verdient dit onze voorkeur. 
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3.2 Waar je fijn kunt opgroeien 
 
Ouders zijn verantwoordelijk voor het gezond opgroeien van hun kinderen. Wij helpen daarbij, 
door   een gemeente te bieden waar kinderen op een veilige en prettige manier kunnen 
opgroeien en hun talenten kunnen ontwikkelen.  
 
► Opgroeien gaat nu eenmaal niet zonder horten en stoten. Van ouders verwachten wij dan 

ook verantwoordelijkheid voor het gezond opgroeien van hun kinderen. We bieden hulp 
waar dat nodig is.  

 
► We pakken de wachtlijsten in de jeugdzorg aan. Dat geldt zowel voor reguliere als voor 

hoog-specialistische jeugdzorg. Ieder gezin heeft één hulpverlener als aanspreekpunt. Dat 
creëert vertrouwen en maakt dat hulp effectief geboden kan worden. 

 
► Het coronavirus heeft het belang van mentale gezondheid onderstreept. Door met scholen 

en sportverenigingen al vroeg in te zetten op het weerbaar maken van de jeugd en het 
bespreekbaar maken van mentale gezondheid, kunnen veel problemen worden 
voorkomen. Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn de hoogste prioriteit. Waar 
signalen zijn van kindermishandeling moet dit herkend worden door hulpinstanties. In deze 
situaties moet hulp altijd direct beschikbaar zijn. 
 

 

Eigen foto 

3.3 Waar onderwijs een gelijke start biedt 
 
Goed onderwijs biedt kinderen en jongeren de kans op een gelijke start en geeft ze kennis en 
vaardigheden mee waar ze de rest van hun leven profijt van hebben. Ook op school leren we 
kinderen wat onze normen en waarden zijn en hoe we in Zeewolde met elkaar omgaan.  
 
► Het is belangrijk dat een school goed en veilig bereikbaar is. Daarom zorgen we voor een 

veilige toegang tot de school, met veilige wandel- en fietsroutes. Ook kijken we naar 
bijvoorbeeld ‘kiss and ride’ parkeerplekken. Vervoer voor speciaal onderwijs wordt vergoed 
naar een school die volgens de zorgindicatie passend is voor de leerling.  

 
► (Cyber)pesten is een veel voorkomend probleem onder jongeren, of dit nu op straat, in de 

klas, op het sportveld of online is. In onze gemeente zetten we ons actief in voor het 
maken van afspraken die pesten tegengaan en zullen voorkomen. 
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► School is een sociale ontmoetingsplaats. Daarom stimuleert de gemeente dat er ruimte in 
of nabij het schoolgebouw is die bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen, op het gebied 
van muziek, sport en cultuur.  

 
► Wij vinden de aanwezigheid van voortgezet onderwijs in Zeewolde van groot belang. Wij 

zijn voorstander van uitbreiding van de Levant tot een volledige middelbare school. 
Belangrijk is daarvoor dat er bij voldoende aanwas van kinderen ook voldoende 
opleidingsplaatsen beschikbaar zijn. 
 

► De beroepsgerichte opleidingen in Zeewolde moeten verder ontwikkeld worden. De 
aansluiting met het bedrijfsleven kan versterkt worden. Het leer- en ontdekcentrum 
techniek zien wij als een waardevol initiatief. 

 
► Schoolverlaters zonder startkwalificatie moeten we als gemeente niet willen. Gemeente 

maar ook ouders moeten zich inspannen dit te voorkomen. Drang en soms dwang zijn 
soms nodig in belang van het kind. De menselijke maat zou op alle terreinen moeten 
worden gehanteerd. 

 

3.4 Zeewolde, waar we gezond zijn, sporten en bewegen 
 

Sport verbindt, geeft zelfvertrouwen, plezier en ontspanning. Door te sporten zorgen we 
bovendien goed voor een gezonde, duurzame en weerbare samenleving. Het is belangrijk 
dat we in beweging blijven en dat sport voor iedereen toegankelijk is. Daarom werken we 
samen met scholen, sportverenigingen en andere maatschappelijke instellingen zodat 
iedere inwoner van jong tot oud kan bewegen. 
 
Sporten voor iedereen 

► Zeewolde is prachtig gelegen aan het water, waarmee zij zich nog meer kan profileren op 
het gebied van watersport. Wij vinden dat er op ingezet moet worden om een aantal 
spraakmakende watersportevenementen naar het dorp te halen. 
 

► Dit betekent dat wij voorstander zijn van het uitdiepen van het Wolderwijd en zorgen dat 
waterplanten het varen niet hinderen (regelmatig maaien). Een openbare, altijd bereikbare 
botenhelling hoort daar ook bij. 
 

► Sportevenementen zoals de Endurance en de Z-tot-Z tocht zijn een manier om Zeewolde 
op de kaart te zetten, te verbinden en mensen in beweging te krijgen. Daarom gaan we 
actief in gesprek met organisaties van grotere sportevenementen om dit voor elkaar te 
krijgen. 

 
► In ons sportbeleid geven we in het bijzonder aandacht aan gelijke kansen en de gelijke 

behandeling van al onze inwoners.  
 
► We willen ervoor zorgen dat sport op jonge leeftijd wordt gestimuleerd en dat bijvoorbeeld 

scholen meer gebruik kunnen maken van sportvelden en andere faciliteiten die overdag 
niet worden gebruikt. De rol van de buurtsportcoach/sportmakelaar zal meer coördinerend 
moeten worden.  

 
► Wij vinden het belangrijk dat de gemeente bij de inrichting van haar openbare ruimte 

nadrukkelijk rekening houdt met het inrichten van sport- en spelvoorzieningen zoals goede 
routes door de wijken voor bijvoorbeeld lopen, rennen, skeeleren en trapveldjes. 
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Sporten en jongeren 

► Sporten kan een belangrijke uitlaatklep zijn voor jongeren. We dragen financieel bij aan het 
sporten van kinderen, als hun ouders dit niet kunnen betalen. 

 
► Sportverenigingen, scholen en buitenschoolse opvang werken nauw samen om de 

schoolgaande jeugd zoveel mogelijk te laten bewegen. Jongerenwerkers, 
buurtsportcoaches en andere professionals kunnen hierbij helpen. 

 
Sporten en sociaal domein 

► Sporten is belangrijk voor de fysieke en mentale gezondheid. We willen sport inzetten als 
hulpmiddel voor onze inwoners met wie het minder goed gaat.  
 

► Iedereen doet mee, jong oud en ook sporters met een beperking. Wij willen dat G-sport 
structureel gefaciliteerd blijft. 

 

3.5 Zeewolde, waar wordt genoten, geleefd en beleefd 
 
De haven, het bos, het strand en het land. In Zeewolde liggen nog kansen voor het grijpen., 
zeker als het gaat om toerisme en recreatie. Onze gemeente heeft goud in handen om een 
superaantrekkelijke plaats voor vakantie en (dag)recreatie te zijn. Dit levert allerlei positieve 
effecten op, want meer toerisme betekent ook veel gezelligheid in het centrum, impulsen voor 
de winkels en horeca. Een woonplaats komt pas echt tot leven als het centrum bruist. Met een 
veilig en aantrekkelijk centrum trekken we bezoekers aan van buiten en zorgen we voor een 
prettige gemeente, die klaar is voor de toekomst. 
 

 

Eigen foto 

► We beschikken over prachtig uitzicht over het Wolderwijd. Dat kunnen we benutten door 
langs het strand het aanbod van recreatie en toerisme activiteiten te vergroten.  
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► Recreatie en toerisme zijn belangrijk voor Zeewolde. Wij vinden dat ondernemers en 

initiatiefnemers de ruimte moeten krijgen voor het uitvoeren van ideeën die onze economie 
stimuleren. 

 
► Er moet meer ruimte komen voor verschillende evenementen zodat jong en oud zich in het 

dorp kunnen vermaken. Feesten en evenementen zijn leuker als iedereen kan meedoen. 
Daarvoor hoef je het dorp niet uit. Dit heeft als bijkomend voordeel dat feesten in het 
centrum meer gelegenheid biedt voor sociale controle en dat de jeugd daarvoor niet in het 
donker van en naar het buitengebied hoeft te fietsen. Het kerkplein, de haven, het strand 
en het evenemententerrein zijn daarvoor uitermate geschikt. 

 
► De strikte scheiding tussen horeca en detailhandel is niet meer van deze tijd. Wij willen dat 

horecabedrijven hun producten kunnen verkopen aan hun gasten en dat ook winkeliers 
hun klanten als gast kunnen ontvangen. 

 
► Om het centrum sfeer te geven streven we ernaar dat het kerkplein een horecaplein wordt, 

waardoor de verbinding tussen aanloophaven en het Kerkplein versterkt wordt.  
 

► Wij vinden dat Zeewolde vindbaar moet zijn. Dat betekent dat Zeewolde terugkomt op de 
borden aan de snelwegen A27 en A6 en de N-wegen. 

IV Een veilige gemeente 
 

4.1 Zeewolde, waar jij je veilig voelt 
 

Het is belangrijk dat we ons veilig voelen in onze eigen buurt en huis. Zonder veiligheid geen 
vrijheid. Wij willen dat iedereen in Zeewolde veilig kan wonen, verblijven, werken en 
ondernemen. Samen met inwoners en ondernemers zorgt de gemeente voor een veilige 
leefomgeving. Door met elkaar op te trekken gaan we overlast tegen. Mensen worden niet 
geboren als crimineel maar glijden vaak af door een onveilige omgeving, een slechte 
opvoeding en/of verkeerde vrienden. Het is daarom belangrijk dat de gemeente bij de aanpak 
van criminaliteit kiest voor de juiste balans tussen repressie en preventie. De kracht van 
onszelf, ondersteund door een gemeente die zorg draagt voor veiligheid, vormt de basis van 
een veilig Zeewolde. 

Eigen foto 
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► We maken ons zorgen over drugsgebruik bij onze jongeren, vandalisme bij de 
sportverenigingen en de stijging van cybercrime en oplichting via Internet. Steeds vaker 
zijn onze inwoners slachtoffer van digitale criminaliteit, zoals WhatsApp fraude of phishing. 
We willen dat in het nieuwe integraal veiligheidsplan daar meer actie op wordt gezet.  
 

► We vinden het normaal dat je met je handen van andermans spullen afblijft. Vandalisme 
en overlast zijn een grote ergernis. De politie grijpt altijd in als mensen de regels 
overtreden. Raddraaiers en hangjongeren worden opgespoord en aangepakt en 
overlastgevers zetten we sneller uit huis. We wijzen ouders op hun verantwoordelijkheid 
en stellen ze aansprakelijk indien dit nodig is. Wanneer de politie ingrijpt, kan zij rekenen 
op onze steun en die van het lokaal gezag. 
 

► Crimineel geld mag de bovenwereld niet bereiken. De gemeente is scherp op 
ondermijning, drugscriminaliteit en witwaspraktijken. We weigeren een vergunning of 
trekken deze in als deze misbruikt worden voor het faciliteren van criminele activiteiten. 
 

► Om te voorkomen dat er herhaling van crimineel gedrag plaatsvindt, werken we samen 
met scholen om jongeren met een dergelijke achtergrond perspectief te bieden. Het leren 
meedoen in de samenleving voorkomt dat ze afglijden naar georganiseerde criminaliteit. 
Waar mogelijk moet er een persoonsgerichte aanpak (PGA) onder regie van de gemeente 
komen voor multi-probleem gevallen. 
 

► We vinden het belangrijk dat er voldoende aandacht is voor fysieke veiligheid, zoals 
brandveiligheid, vervoer van gevaarlijke stoffen, infectieziekten en crisisbeheersing. De 
coronacrisis heeft het belang van een goede zorg voor fysieke veiligheid duidelijk gemaakt. 
We zien de Veiligheidsregio als belangrijk schakelpunt voor het blijvend verbeteren van de 
fysieke veiligheid in ons gebied.  

 
► Het is belangrijk dat politie, brandweer en ambulances 24 uur per dag beschikbaar zijn. De 

hulpdiensten zijn op tijd als je ze nodig hebt. Dat betekent dat we vinden dat de aanrijtijden 
van zowel de brandweer als de ambulance moeten verbeteren in Zeewolde.  
 

► Onze boa’s verdienen de juiste middelen om voor onze veiligheid te zorgen. Indien nodig 
gebruiken zij wapenstok en/of pepperspray. Ook willen we dat ze gebruik kunnen maken 
van technologie zoals cameratoezicht en bodycams om hun veiligheid en die van onze 
inwoners en hulpdiensten in de gemeente te vergroten. 
 

► De politie en buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) zijn zichtbaar op straat en in 
wijken. Extra boa’s vergroten de zichtbaarheid van handhaving en bestrijden kleine 
criminaliteit. De kosten van handhaving worden zoveel mogelijk verhaald op diegenen die 
het veroorzaken. Als er boetes door onze boa’s worden uitgeschreven vloeien die terug in 
de gemeentekas. Dit geld kunnen we dan weer inzetten om de veiligheid te verbeteren. 

 
► De gemeente werkt samen met andere overheden om digitale criminaliteit zoals 

identiteitsfraude tegen te gaan of te bestraffen. 
 

► We steunen initiatieven voor geavanceerde camera beveiligingssystemen op de 
bedrijventerreinen, zoals al is gestart op Horsterparc. 
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V Een gemeente die klaar staat voor de inwoners 
 

5.1 Waar het belang van de inwoners voorop staat 
 

De gemeente is er om problemen op te lossen. Het belang van de inwoners staat altijd 
voorop. Met eenvoudige formulieren, helder taalgebruik en overzichtelijke regels helpen we 
alle inwoners en ondernemers vooruit in het leven en voorkomen we wachtrijen, problemen 
en frustraties. 
 

► Brieven en formulieren van de gemeente zijn 
voor iedereen begrijpelijk. 
 

► We vinden de kwaliteit van de dienstverlening 
van onze gemeente belangrijk. 

 
► De digitale dienstverlening van de gemeente is 

van goede kwaliteit. Inwoners kunnen hun 
zaken zoveel mogelijk vanuit huis regelen en 
wanneer het hen uitkomt. We starten met het 
online aanvragen van zaken als VOG, rijbewijs 
en paspoort en met het thuisbezorgen van 
producten, zoals paspoorten.         Eigen foto 

 
► Het gemeentehuis is fysiek bereikbaar en kent openingstijden buiten kantoortijden voor 

zaken die je niet digitaal kunt regelen. Bij vragen is het altijd mogelijk om persoonlijk 
contact te hebben in plaats van via een computer. 

 
► De gemeente zorgt ervoor dat ICT volledig up-to-date is, zodat privacygevoelige informatie 

van inwoners beschermd is tegen digitale hacks en cyberaanvallen. 
 

► Een transparante overheid vinden wij belangrijk. De gemeente informeert inwoners over 
gegevens die belangrijk zijn om een oordeel te kunnen vormen over het lokaal bestuur, 
zoals de besteding van subsidies. 

 
► De wereld houdt niet op bij de gemeentegrens. De gemeente werkt efficiënt samen met 

collega’s in de omgeving als dit leidt tot betere oplossingen voor bereikbaarheid, regionale 
werkgelegenheid of woningbouw. 

 
► Zeewolde moet met haar lokale regels niet strenger zijn dan de landelijke regels. De regels 

moeten ook vlot en duidelijk uitlegbaar zijn. 
 

5.2 We onze krachten bundelen voor slimme oplossingen 
 
Zeewolde maken we met elkaar! We bundelen onze krachten en werken met plezier samen 
om de problemen op te lossen in onze eigen straat, buurt of wijk. Daarom vinden we het 
belangrijk dat de gemeente slimme en creatieve initiatieven van inwoners en ondernemers 
aanmoedigt. En bij belangrijke besluiten worden onze inwoners in een zo vroeg mogelijk 
stadium worden betrokken. 
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► Het enthousiasme van de samenleving benutten we zoveel mogelijk. Daarom zitten we 
initiatieven van ondernemers en verenigingen zo min mogelijk in de weg met regels en 
vergunningen en denken we proactief mee bij een verenigingen-, ondernemers- of 
duurzaamheidsloket. 
 

► Bij het opstellen van nieuw beleid wordt iedereen die dit direct raakt betrokken. Daarbij 
creëert de gemeente vooraf duidelijke verwachtingen om teleurstellingen achteraf te 
voorkomen. Zo werken we aan draagvlak en beter beleid. 
 

► Participatie betekent niet dat de grootste schreeuwers altijd gelijk krijgen. De gemeente 
heeft meer oog voor de ‘stille meerderheid’ die de gemeente niet altijd zo snel weet te 
vinden. Zo houden we balans bij het maken van keuzes. 

 
 

5.3 Waar zuinig en zinnig met belastinggeld wordt omgegaan 
 
Belastinggeld wordt verdiend door 
onze ondernemers en inwoners. Dit 
geldt moet zuinig en zinnig worden 
besteed. We willen dat duidelijk is 
waar ons belastinggeld aan wordt 
uitgegeven. Een gemeente is pas 
gezond als de financiën op orde 
zijn. Door een toename aan taken 
staan de gemeentelijke financiën 
van Zeewolde de laatste jaren 
onder druk. De belasting houden 
we echter zo laag mogelijk, 
passend bij het 
voorzieningenniveau. 

 
Eigen foto 

 
► De uitgaven en inkomsten van de gemeente Zeewolde zijn transparant. De begroting en 

de jaarrekening zijn goed leesbaar. Bewoners en ondernemers krijgen jaarlijks op een 
laagdrempelige wijze inzage waaraan geld is besteed en welk effect is bereikt. 
 

► We geven niet meer geld uit dan er binnenkomt. Voordat we nieuw geld uitgeven, kijken 
we of het niet met bestaande middelen kan. Structurele uitgaven moeten met structurele 
inkomsten worden gedekt.  

 
► We zijn voor zo laag mogelijke gemeentelijke lasten voor inwoners en ondernemingen 

 
► De reserve van de gemeente dient op een acceptabel niveau te zijn. Overschotten 

worden niet verdeeld over allerlei potjes, maar dienen te worden toegevoegd aan de 
algemene reserve of dienen indien mogelijk terug te gaan naar de belastingbetaler. 

 
► De gemeentelijke leges zijn gebaseerd op de kostprijs. ‘De gebruiker betaalt’ is het 

uitgangspunt.  
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Samenstelling programmacommissie 
gemeenteraadsverkiezingen 2022 
 

De programmacommissie bestaat uit de volgende leden: 
 

► Martijn Rink  voorzitter, actief lid 
 

► Angela Huckriede gemeenteraadslid Zeewolde (fractievoorzitter) 
 

► Hendrik Visser  gemeenteraadslid Zeewolde 
 

► Hans de Groot  gemeenteraadslid Zeewolde 

 

► Eduard Plate  voormalig statenlid Flevoland 

 

► Koen Kokkeler  actief lid 
 

► Martijn Wortman  actief lid 

 

► Wouter de Jong  actief lid 
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