
 
 

Vragen Zeewolde Kiest Gemeenteraadverkiezingen 16 maart 2022 1 

1.Omgevingsvisie. 
  
-Wat voor gemeente moet Zeewolde zijn. 
-Welke gebieden wilt u de komende jaren bestemmen voor woningbouw. 
-In het Zeewoldense deel van Oosterwold zullen 10.000 woningen gebouwd worden. 
a. Vindt u woningbouw in dat gebied verantwoord gelet op: 
-De toenemende verkeersmobiliteit op de A27. 
-Het grote aantal windmolens nabij het plangebied. 
-Het plangebied onder een aanvliegroute van airport Lelystad ligt. 
b. Vindt u het verstandig dat een dergelijk grote tweede kern vanuit het huidige dorp wordt 
bestuurd. 
Zal dit niet tot bestuurlijke problemen leiden.  

2.Woningbouw en leefbaarheid. 
  
-Hoeveel woningen wil uw partij de komende 4 jaren bouwen. 
-Welke verdeling moet er zijn tussen koop en huur zowel in de duurdere als in de goedkope 
sector. 
-Er is een grote behoefte aan sociale huurwoningen. 
Hoe wilt u ervoor zorgen dat er extra sociale huurwoningen en goedkope koopwoningen 
worden gerealiseerd. 
-Bent u bereid te bedingen in de verkoop van de grond voor de bouw van goedkope 
koopwoningen dat inwoners van Zeewolde en economisch aan Zeewolde gebondenen 
voorrang hebben bij de koop van deze woningen.  
-Wat moet er op het gebied van leefbaarheid de meeste aandacht krijgen. 
-Op welke wijze gaat u huurders en kopers ondersteunen om te verduurzamen. 
-Wilt u de positie van Woonpalet versterken zodat zij extra kunnen bouwen. 

3.Cultuur. 
  
-Welke waarde kent uw partij toe aan cultuureducatie in de komende 4 jaren. 
-Hoe is uw visie op kunst en cultuur in Zeewolde en hoe positioneert u daarin de 
Verbeelding. 
-In de cultuurnota van de gemeente wordt het accent gelegd op samenwerking tussen de 
diverse betrokkenen. 
Op welke wijze gaat u dit de komende 4 jaren faciliteren. 

4.Energietransitie. 
  
-Hoe kijkt uw partij naar de energie transitie die nu waar nu aan gewerkt moet worden. 
-Op welke wijze denkt u dat Zeewolde van het gas af kan. 
-Verschillende gemeenten doen mee om woonwijken aardgasvrij te maken of hierop voor te 
bereiden. Het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) moet leren hoe woningen en andere 
gebouwen in 2050 van het gas af kunnen. Het kabinet stelt hiervoor tot 2028 € 435 miljoen 
beschikbaar. Is uw partij van mening dat de gemeente Zeewolde hier ook aan mee moet 
doen?  
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-Hoe denkt u de inwoners van Zeewolde te kunnen stimuleren om al eerder zelfstandig van 
het gas af te gaan? (Meer subsidie, beschikbaar maken vanuit stimuleringsfonds?) 

5.Economische agenda. 
  
-Kunt u concreet aangeven hoe u de samenwerking met het georganiseerde bedrijfsleven 
ziet en op welke wijze u deze samenwerking wilt versterken. 
-Bent u bereid om het georganiseerde bedrijfsleven in een vroegtijdig stadium te betrekken 
in de besluitvorming voor dossiers die relevant zijn voor het bedrijfsleven. 
-Welke zijn uw plannen om de aantrekkelijkheid van het centrum te verbeteren en te 
vergroten. 
-Hoe staat uw partij tegenover het idee om het Kerkplein om te vormen tot een horecaplein 
met clustering van horeca-activiteiten. 
-Bent u van mening dat de vestigingscriteria en uitgangspunten in het bestemmingsplan 
Horsterparc moeten worden herzien. 
-Hoe gaat u het acquisitiebeleid verbeteren door meer bedrijven aan te trekken die 
aansluiten op het arbeidsniveau van de inwoners om zo de negatieve arbeidsbalans te 
verbeteren. 
-Welke stappen wilt u zetten om de veiligheid op het Trekkersveld te verbeteren, 
bijvoorbeeld het aanleggen van een geavanceerd camerabewakingssysteem. 

6. Vitaal platteland en natuur. 
  
-Wat is uw mening over het gebruik van vruchtbare landbouwgrond voor bedrijfsterreinen, 
woningbouwlocaties, natuur en bos ontwikkeling. 
Motiveer uw antwoord. 
-Wat is de mening van uw partij om als de bestemmingsplannen in het buitengebied worden 
gewijzigd, een ruimere mogelijkheid te bieden voor neven activiteiten. 
-De wegen in het buitengebied zijn over het algemeen erg smal. 
De landbouwmachines worden steeds groter. 
Hoe gaat u de veiligheid op de smalle wegen in het buitengebied verhogen. 
Graag concrete voorbeelden. 
-Steeds meer agrariërs werken met seizoen medewerkers. 
Deze dienen op een fatsoenlijke manier gehuisvest te worden. 
Wat is de visie van uw partij hierop. 
-Hoe wil uw partij de verbinding tussen het buitengebied en het dorp verder verstevigen 
(Boer-Burger). 
- Hoe wil uw partij de natuur en de biodiversiteit vergroten. 
Welke gebieden komen naar uw mening in aanmerking voor uitbreiding van de natuur. 

7.Geografische samenwerking. 
  
-Meerinzicht. 
Voor uitvoering van beleid werkt Zeewolde samen met Harderwijk en Ermelo in Meerinzicht. 
Hoe ziet u een verdere decentralisering van taken naar Meerinzicht. 
Wat is in uw visie het eind plaatje van Meerinzicht. 
Motiveer uw antwoord. 
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Op welke wijze wenst u de controlerende functie van de gekozen gemeenteraadsleden op de 
bedrijfsvoering bij Meerinzicht te versterken. 
-Ermelo-Zeewolde-Harderwijk (EHZ). 
Wat voor positieve aspecten verwacht u voor Zeewolde naar aanleiding van de aangenomen 
Gebiedsagenda. 
Graag concrete beleidsterreinen noemen waar dit positief aspect wordt verwacht. 
-Metropool Regio Amsterdam ( MRA). 
Zeewolde grenst aan de MRA. 
Ziet u ontwikkelingen en of samenwerkingsmogelijkheden die op economisch gebied voor 
Zeewolde aantrekkelijk kunnen zijn. 
Motiveer uw antwoord. 

8. Burger participatie. 
Een veel gehoorde opmerking vanuit de bevolking is dat de informatie over grote 
beleidsvoornemens gebrekkig is en te laat wordt verstrekt. 
Ook worden de inspraak mogelijkheden als te weinig ervaren. 
 
Vragen. 
a. Hoe gaat u ervoor zorgen dat de bevolking bij grote beleidsvoornemens in een vroegtijdig 
stadium en in het verdere verloop van het proces volledig worden geïnformeerd.   
b. Op welke wijze wilt u borgen dat de zienswijze van de bevolking wordt meegewogen in de 
besluitvorming. 
c. Vaak worden er petities aangeboden aan de gemeenteraad ondertekent door enkele 
honderden tot duizenden inwoners. 
Zeewolde heeft ongeveer 17.000 kiesgerechtigden. 
Hoe wilt u bevorderen dat zoveel mogelijk inwoners betrokken raken bij de discussie over 
een beleidsvoornemen. 

9. Financiën en belastingen. 
  
De afgelopen twee jaren zijn de belastingen enorm gestegen, daar waar voorheen slechts 
een stijging met de inflatie regel was. 
Ook zal de gemeente wederom te maken hebben met hoge kosten voor het sociaal domein, 
de energietransitie, onderhoud van wegen in het buitengebied enz. 
Wat zijn de beleidsvoornemens van uw partij om te zorgen dat begroting de komende vier 
jaren in evenwicht is en de belasting niet extreem verhoogd zullen worden.    

10. Zorg. 
  
-De toenemende vergrijzing is een belangrijk issue die de komende tijd voor de nodige 
uitdagingen zal zorgen. Een belangrijk speerpunt is de preventie in de zorg zodat men zo lang 
mogelijk thuis kan blijven wonen. 
Op welke wijze wil uw partij deze preventie in het gemeentelijk beleid vormgeven. 
-Een ander speerpunt is de beschikbaarheid en uitbreiding van de intramurale zorg voor 
ouderen. 
Op welke wijze wil uw partij de toekomstige groei naar intramurale zorgcapaciteit 
vormgeven. 
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-Hoe staat uw partij tegenover toekomstige innovatieve woonvormen in Zeewolde.  
-Een ander steeds toenemend probleem is de eenzaamheid. 
Noemt u een paar concrete punten om eenzaamheid tegen te gaan en te bestrijden. 
-Door de bevolkingsgroei wordt het noodzakelijk dat er in het dorp een ambulance wordt 
gestationeerd. 
Is uw partij bereid hierover in overleg te treden met de GGD Flevoland ook als dit een extra 
bijdrage van de gemeente vergt. 
-De inwoners van Zeewolde zijn voor hun medische zorg aangewezen op de ziekenhuizen in 
Harderwijk en Almere en de poli in Lelystad. 
Hoe wil uw partij het college van gedeputeerde staten ervan overtuigen dat het openbaar 
vervoer naar deze plaatsen moet worden uitgebreid. 
-Bent u van mening dat de preventie binnen het jeugdbeleid moet worden opgeschaald. 
Welke plannen heeft uw partij hiervoor. 
 


