
 
 

Onze visie op een leefbaar Zeewolde 
 
Leefbaar Zeewolde streeft naar een Zeewolde waar men op een prettige en veilige manier kan wonen,  werken 
en recreëren. Onze kernwaarden voor het dorp zijn rust, ruimte en groen, samengevat: een Zeewolde met een 
dorps karakter.  
Leefbaar Zeewolde staat dan ook voor een prettige gemeente met voldoende voorzieningen in een groene en 
open woonomgeving. Leefbaar Zeewolde koppelt het behoud van kernwaarden en het dorpse karakter aan de 
omvang van het dorp en vindt het dan ook onwenselijk om Zeewolde te laten doorgroeien naar een stadse 
omvang. Om het dorpse karakter voor nu en in de toekomst te bewaren streven wij ook naar een zelfstandig 
Zeewolde waar politieke en bestuurlijke stabiliteit wordt ondersteund door een gezonde financiële 
huishouding. Fusies met andere gemeenten zijn daarom ongewenst.  
Een leefbaar Zeewolde wordt ook gevormd door te luisteren naar inwoners en om inwoners te betrekken bij 
besluitvormingsprocessen. Het is ook een zorgzaam dorp; daar waar dat kan laat Leefbaar Zeewolde mensen 
zelfstandig de zorg invullen; waar nodig wordt zorg geleverd.  
 
Ja, in een leefbaar Zeewolde groet men elkaar nog als men elkaar tegenkomt, een gemeente waar men graag 
werkt, oud wil worden en kinderen kan zien opgroeien. Een leefbaar Zeewolde is het dorp van je leven.  

 
 

Geen woningbouw in de bossen 
 

De bossen rond Zeewolde vervullen een belangrijke functie op het terrein van actieve en 
passieve recreatie. In een dichtbevolkt land als het onze is het inmiddels een zeldzaamheid dat 
zo’n aantrekkelijk en gevarieerd natuurgebied zich op wandel- en fietsafstand van een 
bebouwde kom bevindt. 
Leefbaar Zeewolde heeft deze bevoorrechte locatie altijd onderkend en zal zich verzetten tegen 
elke vorm van aantasting in dit natuurgebied, zoals bouwactiviteiten en de aanleg van 
grootschalige zonneparken. 
Onze zienswijze wordt verder verduidelijkt in 2 artikelen op onze website 

 https://www.leefbaarzeewolde.nl/2020/06/03/zwarte-donderdag-voor-zeewolde-
zonnepanelen-tasten-de-kernwaarden-van-ons-dorp-aan/ 

 http://www.leefbaarzeewolde.nl/ontmoetingsbos/      
Echter, Leefbaar Zeewolde is zich bewust van de noodzaak tot uitbreiding van de woningbouw, 
zei het met behoud van het unieke karakter van Zeewolde. Met een nader uit te werken plan wil 
Leefbaar Zeewolde aantrekkelijke woonwijken realiseren langs de Gooiseweg, de zogeheten A-
locatie. Bosaanplant zal als een ‘groene geluidsbuffer’ tussen deze weg en de woonwijken 
worden aangelegd.  
Wij zetten ons in voor een beheersbare groei van onze gemeente in de onmiddellijke nabijheid 
van de dorpskern  



 
 
 
 

Leefbaar staat voor eerlijk, transparant en zichtbaar 
gemeentebestuur 
 
 
Bij Leefbaar Zeewolde staat burgerparticipatie hoog in het vaandel.  
Dat bereik je door eerlijke en heldere communicatie met inwoners, onder meer door middel van 
de door Leefbaar geïnitieerde ‘Raad op Straat’. De inwoners en maatschappelijke organisaties 
worden  tijdig en nauw betrokken bij de keuzes rondom beleid en toekomstige ontwikkelingen. 
Leefbaar wil met een goed gevoel voor richting, visie en strategie de inwoners een beeld 
schetsen over te nemen besluiten en toekomstige plannen, mede gebaseerd op de één keer per 
vier jaar uit te brengen Leefbaarheidsmonitor en periodieke enquêtes of volksraadplegingen.  
Altijd met een luisterend oor voor de samenleving, de burger inspraakmogelijkheid bieden en 
openstaan voor kritiek en voor verbetering van besluitvorming waar mogelijk. 
Leefbaar neemt bestuurlijke verantwoordelijkheid in de gemeenteraad en door zitting te nemen 
in het College van B&W.  
Integriteit van bestuurders en raadsleden staat hoog in het vaandel   
Wij staan open voor samenwerking met buurgemeenten, zolang dit niet ten koste gaat van de 
belangen van onze eigen inwoners.  

 

Wij bouwen,  (ook!) voor onze kinderen 
De huidige woonproblematiek vraagt om andere maatregelen. Woonruimte in Zeewolde wordt 
bij  voorkeur met voorrang gegeven aan de inwoners van nu en komende generaties. 
Zelfbewoningsplicht en  antispeculatiebeding moeten zo snel mogelijk worden ingevoerd om 
onze eigen jongeren een kans te bieden op de overspannen woningmarkt. 
Na de voltooiing van de Polderwijk dient de locatie Fortenveld/Vestingveld snel bebouwd te 
worden, en willen wij een nieuwe woninglocatie aan de noordkant van Zeewolde. de 
zogenaamde A-locatie, ontwikkelen met ruimte voor circa 2500 woningen 

 Oosterwold biedt op het grondgebied van Zeewolde een tweede kern met ruim 15000 
woningen  

 nieuwe woonwijken moeten in voldoende mate voorzien in betaalbare woningen voor 
jongeren en kleine huishoudens 

 in de nieuwe woonwijken is ruimte voor veel groen, speelgelegenheden en water naast 
brede wegen en voldoende parkeerplaatsen 

 'organische' bouw wordt gestimuleerd, met mogelijkheden voor eigen architectuur, 
generatiewoningen, moestuinen/stadsboerderij en bedrijfswoningen 



 
 

 de succesformule van een gelijke woningbouwverdeling (1/3 duur, 1/3 midden en 1/3 
goedkoop) mag niet worden losgelaten.  

 onderzoek naar gemengde woonvormen voor senioren en jongeren 
 het gemeentelijk beleid voor woningbouw volgt de vraag vanuit onze inwoners 
 Zeewolde blijft ook aantrekkelijk voor nieuwe bewoners  
 naast Stichting Woonpalet zijn ook andere woningbouwcorporaties actief in Zeewolde.  
 Leefbaar Zeewolde onderzoekt of de herinrichting van het gebied rond het 

gemeentehuis met woningen/appartementen, in lijn met de omgeving, gerealiseerd kan 
worden.  

 Zeewolde behoudt zeggenschap over de ingezette ontwikkeling van Oosterwold samen 
met Almere 

 

Een financieel gezond Zeewolde  
 
Wonen in een gemeente die de financiën op orde heeft, is voor zowel inwoners als bedrijven 
belangrijk. Financieel sterke gemeenten hebben meer ruimte om te investeren in de 
leefbaarheid van de omgeving, of om belangrijke voorzieningen te realiseren.  
Zeewolde is een financieel gezonde gemeente en wil dat graag blijven. Daarom is het nodig dat 
er keuzes gemaakt worden over de inzet van mensen en middelen.                                             
Vanuit het principe “goed rentmeesterschap” blijft Leefbaar Zeewolde inzetten op een gezonde 
financiële positie, zowel structureel als incidenteel maar altijd in het belang van het sociale 
welzijn voor de inwoners van Zeewolde.  
De financiële positie van veel Nederlandse gemeenten staat onder druk. De decentralisatie van 
met name de Jeugdzorgtaken en de daarbij horende rijksvergoeding voor deze nieuwe taken 
bleek niet in evenwicht.        de gevolgen van ombuigingen en eventueel noodzakelijke 
bezuinigingen moeten zo beperkt mogelijk blijven. 
De beheersing van risico’s en het op peil houden van het weerstandsvermogen blijven voor 
Leefbaar vaste uitgangspunten. 

 
 

Senioren als actieve inwoners van Zeewolde 
 
De gemeente beslist over veel zaken rondom zorg, welzijn en wonen. Leefbaar Zeewolde vindt 
het van belang dat de wensen van de ‘senior’ inwoner hierin meegenomen worden. Of het nu 
gaat om voorzieningen in de buurt, voldoende seniorenwoningen, goede zorg en ondersteuning 
of de inzet van buurtsportcoaches en welzijnswerk.  
Leefbaar Zeewolde wenst senioren te betrekken en te faciliteren bij programma’s die gaan over 



 
 
een gezonde inrichting van de leefomgeving. Met de komst van de Omgevingswet zal deze 
bewonersparticipatie, ook voor senioren, een steeds grotere rol gaan spelen. De Omgevingswet 
stelt hun betrokkenheid bij projectbesluiten voor grotere projecten, denk aan openbaar vervoer 
en eigen mobiliteit, namelijk verplicht. 
Leefbaar wil hierin de partner en waar nodig de raadgever zijn voor de senioren van Zeewolde. 
 

 
Aandacht voor jeugd en jongeren  
 
Leefbaar Zeewolde wil jongeren als serieuze gesprekspartners betrekken bij de huidige politieke 
stand van zaken en in het bijzonder bij de te ontwikkelen toekomst visie van het dorp en onze 
gemeente. 
Zij daagt jongeren uit mee te denken over wonen, werken en recreëren en plannen daarvoor te 
ontwikkelen. 
Daar kan niet vroeg genoeg mee begonnen worden, vindt Leefbaar en daarom moet de Jeugdraad 
(samengesteld uit de groepen 7 en 8 van de basisscholen) blijven bestaan. Ook de door Leefbaar 
geïnitieerde Scholierenraad heeft zijn waarde bewezen als broedplaats voor ontwikkelingen van 
kansen en mogelijkheden voor een komende generatie. Laat de stem van jongeren vooral 
doorklinken in het burgerpanel en maak daarin hun zorgen en visie over het te voeren 
jongerenbeleid en de financiering hiervan bespreekbaar. Leefbaar Zeewolde wil een helpende 
hand bieden bij het stimuleren van jongeren om hun school met een diploma af te ronden en 
daardoor hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.  

 
 

Levendige ontmoetingsplekken 
 
Belangrijk voor de leefbaarheid van een gemeente als Zeewolde zijn plekken waar inwoners 
elkaar kunnen ontmoeten. Vandaar dat het centrum als levendige ontmoetingsplaats is 
opgenomen in de visie van Leefbaar Zeewolde  
Essentiele onderdelen van deze visie: 

 gratis parkeren 
 de Torenstraat als een kleinschalige en ambachtelijke A-locatie 
 beheersbare uitbreiding van horecagelegenheid met gezellige terrassen in de dorpskern 

maar ook bij de aanloophaven en de stranden van Zeewolde 
 



 
 
Wij staan voor een voortgaande ontwikkeling aan de oevers van de Blauwe Diamant maar altijd 
in harmonieus evenwicht met de omliggende natuur. 
De activiteiten van Scouting Nederland zijn welkom maar moeten niet leiden tot 
verkeersoverlast of schade aan natuur en aan wandel- en fietspaden, en mogen geen andere 
activiteiten belemmeren.( en passen binnen de doelstellingen van scouting zelf. Geen 
economische activiteiten op zich) 
  

Een verstandig klimaatbeleid      
 
Leefbaar Zeewolde staat een strategie voor om het dorp aan te passen aan het nieuwe klimaat. 
Deze strategie helpt de inwoners, bedrijven, winkels, scholen en zorginstellingen om er samen 
voor te zorgen dat Zeewolde in 2050 klimaatbestendig is en…. nog veel groener, gezonder en 
economisch aantrekkelijker. 
Onderdelen van deze strategie zijn onder meer: 

 het tegengaan van intensieve veehouderij in het buitengebied 
 grootschalige energieopwekking door middel van zonnepanelen is een goed idee maar 

mag de landschappelijke waarde zoals kostbare landbouwgrond en natuur niet 
aantasten  

 na de voltooiing van het Windpark worden nieuwe windmolens op het grondgebied van 
Zeewolde geweerd 

 Leefbaar Zeewolde is voorstander van het stimuleren van duurzame en 
milieubesparende maatregelen 

 het gebruik van alternatieve warmtebronnen (aardwarmte, geothermie etc.) 
onderzoeken 

 hergebruik van grondstoffen verder stimuleren 
 alleen milieuschone bedrijven krijgen een kans zich in Zeewolde te vestigen 
 straten en buurten die extra kwetsbaar zijn voor wateroverlast bij extreme 

weersomstandigheden, klimaatbestendig maken door de aanleg van uitgebreide 
groenvoorziening 

 rekening houden met voldoende afstand in woonwijken bij plaatsing van 
transformatorstations en GSM/UMTS zendmasten   

 

Een veilig en schoon Zeewolde 
Leefbaar Zeewolde wil een gezonde en veilige leefomgeving voor alle inwoners van Zeewolde, 
niet alleen nu maar ook in de toekomst.                                                                                                                       
De Omgevingswet ziet veiligheid en gezondheid als belangrijk onderdeel van de fysieke 
leefomgeving. In deze omgeving kunnen inwoners veilig wonen, werken en recreëren.              
Een veilige leefomgeving voldoet volgens Leefbaar alleen bij:  

 een zelfredzame samenleving oftewel de inwoners en bedrijven van Zeewolde 
bewustmaken van hun verantwoordelijkheid voor de eigen leefomgeving; minder afval 



 
 

te produceren (het Leefbaar Plogging-event op scholen en verenigingen promoten), 
beter scheiden van (zwerf)afval, bewuster omgaan met groen, minder autorijden in het 
dorp 

 het plaatsen van voldoende prullenbakken in de publieke ruimte en ludieke afvalvangers 
langs paden waar toeristen en scholieren fietsen en deze ook tijdig laten legen                                                    

 bescherming van kwetsbare groepen en effectievere hulpverlening door betere 
zichtbaarheid van de politie op straat                       

 het geven van preventielessen op het gebied van gevaren bij drugs- en alcoholgebruik, 
katvangers, internetpesten, loverboys, intimidatie, gangs, hacken etc. op basisscholen en 
voortgezet onderwijs door politie, GGD en andere hulporganisaties 

 realiseren van een alomvattend verkeers- en vervoersplan waarin de veiligheid van het 
verkeer - fietsend, gemotoriseerd of te voet - afdoende wordt geregeld 

 Leefbaar Zeewolde staat een duurzaam en veilig woongebied voor ogen, een ruimte 
waarbinnen gemotoriseerd verkeer zich ondergeschikt gedraagt aan fiets en voetganger 

 de probleempunten uit het nieuwe gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP) van 
2021  snel uitvoeren, met name de onveilige oversteken van het centrumcarré. 

 
Geen hinder door vliegroutes 
 
Lelystad Airport ontwikkelt zich in de komende jaren tot een luchthaven voor vakantievluchten 
binnen Europa. Leefbaar Zeewolde zet de navolgende vraagtekens bij het proces rondom het 
luchthavenbesluit van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. 

 Uitstel van opening van Lelystad Airport totdat in ieder geval  de nieuwe indeling van het 
luchtruim in 2023 is gerealiseerd. 

 Beter: afblazen van de ingebruikstelling omdat er onvoldoende redenen zijn om nog te 
openen. 

 start een onderzoek naar alternatieve oplossingen voor het ongebruikte vliegveld 
 Vliegroutes zo ver mogelijk van de dorpskern 
 Vluchten tussen 23.00 en 06.00 uur moeten worden verboden. 
 Monitoren van geluids- en stankoverlast en fijnstofconcentraties veroorzaakt door 

vliegverkeer vanaf Lelystad Airport is noodzakelijk. 
 Regelmatige (fysieke) gezondheidsmeting door de GGD.  
 Het gebruik van Lelystad Airport en de stikstofuitstoot van grondgebonden activiteiten 

mag niet leiden tot korting op de stikstofruimte voor activiteiten binnen de gemeente 
Zeewolde. 
 

 



 
 

Sport en cultuur verbinden de lokale samenleving 

 
Sport en cultuur versterken de lokale samenleving. Ze dragen bij aan persoonlijke ontwikkeling 
en maatschappelijke samenhang. 
Er zijn verschillende reden om de samenwerking tussen sport en cultuur te stimuleren. 
 

 Het creëren van algemeen toegankelijke sportmogelijkheden voor de jeugd. 
 het nieuwe zwembad in sportcomplex Het Baken maakt schoolzwemmen bij de 

bestaande sportlessen weer mogelijk  
 meer mogelijkheden voor jongeren om zich cultureel te uiten 
 het aanbieden van een zo breed mogelijk aanbod van sportactiviteiten, dat voor zoveel 

mogelijk mensen toegankelijk moet zijn 
 de inzet van buurtsportcoaches en cultuurmakelaar vergroten  
 voornamelijk kunstenaars uit Zeewolde uitnodigen voor de ontwikkeling en uitvoering van 

culturele activiteiten  
 culturele activiteiten ook financieel toegankelijk maken voor een breed publiek 
 

 

Goed openbaar vervoer en betere ontsluiting van Zeewolde 
 

Leefbaar Zeewolde maakt zich sterk voor goede openbaar vervoer verbindingen met zowel de 
voor de inwoners van Zeewolde belangrijke buurgemeenten Harderwijk en Nijkerk alsook met 
Almere. Een verdere frequentieverhoging op bestaande lijnen in de avonduren en tijdens het 
weekend betekent reistijdwinst voor een grote groep inwoners. Deze reistijdwinst zou tijdens 
de ochtend- en avondspits geoptimaliseerd kunnen worden door rechtstreekse busverbindingen 
met Almere, Amersfoort en Lelystad.  
Het aanmeren van de veerpont Zeewolde – Strand Horst bij het centrum van Zeewolde tijdens 
het toeristenseizoen blijkt een succes te zijn. Onderzocht moet worden of deze faciliteit ook 
buiten de zomermaanden gewenst en te realiseren is.  
Sterke groei van onze gemeente mag niet leiden tot doorstromingsproblemen en nieuwe 
verkeersknelpunten. 
De slechte verkeersafwikkeling op de A6, A27 en de A28 moet zowel provinciaal als landelijk 
worden opgepakt . 
Leefbaar zal continu aandacht vragen voor het blijvend werken aan veilige ontsluiting van alle 
woonwijken. 

 



 
 

De ondernemer, de motor van de economie 
 
Met talrijke midden- en kleinbedrijven is de MKB-sector in Zeewolde tezamen met vele 
zzp’ers zonder enige twijfel een niet te onderschatte banen- en inkomstenmotor te noemen. 
Leefbaar Zeewolde wil zich, met een doeltreffend acquisitiebeleid, richten op het 
binnenhalen van schone bedrijven die hun werkzaamheden verrichten in duurzame 
bedrijfsgebouwen, liefst met eigen energievoorziening.  
De partij verwacht, met een gunstig vestigingsklimaat als toegevoegde waarde, andere 
bedrijven aan te kunnen trekken die als toeleverancier of dienstverlener functioneren. 
Opgepast moet worden dat de wet Markt en Overheid niet beperkend mag werken op de 
ontwikkelingen van maatschappelijke voorzieningen. 

 

Ruimhartige sociale zorg en ondersteuning 
 
Mensen met psychiatrische problemen of verstandelijke beperkingen willen net als andere 
burgers erbij horen en meedoen in de maatschappij. Dit erbij horen en meedoen, noemen we 
ook wel sociale inclusie. Vaak ondervinden deze groepen meer barrières om aansluiting te 
vinden en ervaren zij sterkere gevoelens van eenzaamheid dan de gemiddelde burger.  
Leefbaar Zeewolde streeft naar het gezamenlijk bouwen aan een samenleving van en voor 
iedereen. Een samenleving waarin iedereen welkom is en (gelijkwaardig) kan meedoen met 
anderen: op school, op de arbeidsmarkt, aan sport en cultuur en in de wijk. Maakt niet uit hoe 
oud iemand is of wat zijn culturele achtergrond, talenten of beperkingen zijn. 
 
 
In samenspraak met betrokken partijen wil Leefbaar Zeewolde een lokale inclusiviteits-
agenda opstellen met als motto ‘arm zijn is geen schande, geen zorg voor armen wel!’. 
Punten die onderzocht en vervolgens gerealiseerd moeten worden: 

 ondersteuning van activiteiten voor kinderen van de minst draagkrachtige gezinnen 
 laagdrempelige toegang voor goede zorg i.s.m. huisartsen, paramedici en de 

lokale jeugdzorg  
 passend onderwijs voor hulpbehoevende kinderen moet dicht bij huis te vinden 

zijn 
 de gemeente dient een onderzoek te starten naar stagemogelijkheden voor 

leerlingen met praktische leerwegen VMBO  
 de maatschappelijke stage weer invoeren vanaf de 1e klas in het voortgezet onderwijs 
 de bereikbaarheid van de huisartsenpost in Harderwijk moet worden verbeterd  
 Leefbaar Zeewolde blijft zich inzetten om de ambulance weer in het dorp te stationeren 

 



 
 

Omgevingsvisie, toekomst van Zeewolde 
 
De omgevingsvisie is een integrale langetermijnvisie van een gemeente voor de hele fysieke 
leefomgeving en haar grondgebied. In de omgevingsvisie legt een gemeente vast wat haar 
ambities en beleidsdoelen zijn voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn.  
De omgevingsvisie is een verplicht onderdeel van de Omgevingswet. De Omgevingswet 
betekent ook nieuwe procedures en een andere werkwijze. Dit moet zorgen voor meer 
mogelijkheden voor ideeën en plannen van inwoners, organisaties en bedrijven. 
Voor Leefbaar Zeewolde spelen de navolgende aandachtspunten een essentiële rol bij de 
samenstelling en ontwikkeling van een omgevingsvisie voor deze gemeente.  
 de kernwaarden rust, ruimte en natuur zijn de uitgangspunten voor ontwikkelingen in 

Zeewolde 
 het karakter van Zeewolde kenmerkt zich door de vriendelijke en sociale samenleving; 

aandacht voor elkaar wordt hier nog in hoofdletters geschreven 
 bestemmingsplannen vormen een belangrijke waarborg tegen drastische veranderingen 

in de leefomgeving van omwonenden 
 uitgangspunt voor eventuele tussentijdse aanpassingen van bestemmingsplannen moet 

zijn dat het algemeen belang boven individuele belangen en mogelijke willekeur staat  
 kleinschalige recreatieve ontwikkelingen als minicampings zijn welkom, zolang natuur en 

het milieu hierdoor niet worden aangetast en de druk op de voorzieningen niet 
onevenredig wordt verhoogd  

 nieuwe grootschalige recreatievoorzieningen worden door Leefbaar afgewezen, omdat 
zij een onevenredige belasting voor de dorpskern en haar voorzieningen vormen 

 permanente bewoning op de recreatieparken in Zeewolde is niet toegestaan 
 Scouting Nederland wordt gehouden aan de afspraken die zijn gemaakt met de gemeente 

m.b.t. (grootschalige-) evenementen en de effecten hiervan op de inwoners 
 de mogelijkheden voor de ontwikkeling van nevenactiviteiten in het buitengebied, zoals 

aangegeven in het huidige bestemmingsplan, moeten voldoende ruimte bieden aan 
onze ondernemers in de agrarische sector; kamperen bij de boer past bij een vitaal 
platteland 

 Leefbaar verzet zich tegen ontwikkelingen bij buurgemeenten zoals het 
evenemententerrein op Strand Horst in Ermelo vanwege de nadelige effecten voor de 
inwoners van Zeewolde 

 de Ecologische Hoofdstructuur moet in stand worden gehouden 
 locaties zoals het zanddepot, de paardenweide (sportvelden), volkstuincomplexen, e.d. 

geven een onmisbaar natuurlijk en dynamisch evenwicht aan een dorpse samenleving 
waarin Leefbaarheid en Sociale Betrokkenheid met hoofdletters geschreven worden 



 
 

 de Torenstraat blijft een A-locatie gekenmerkt door kleinschalige en ambachtelijke 
detailhandel  

 voor grootschalige ontwikkelingen die een buitengewone impact hebben op woon- en 
leefomgeving, en die inbreuk maken op het duurzame en energieneutrale karakter is 
geen ruimte in Zeewolde, zoals een hyperscale datacenter. 

 


