
Nieuws uit de fractie juli 2018 

 

Coalitieakkoord 

Zoals u heeft kunnen lezen in de nieuwsflits van 1 juni heeft de VVD Zeewolde samen met 

Leefbaar Zeewolde, ChristenUnie en CDA een coalitieakkoord voor de periode 2018-2022. Veel 

van onze belangrijke punten uit het verkiezingsprogramma hebben een plek in het akkoord 

gekregen. 

In de afgelopen raadsvergadering van 28 juni is Wim van der Es geïnstalleerd als wethouder en 

Hans de Groot als raadslid. We stellen hem graag aan u voor: 

Hans is 57 jaar oud, getrouwd , heeft drie  kinderen en een kleinkind 

werkt en als zelfstandig bedrijfskundig adviseur. Hij is als bestuurder 

actief geweest bij sport- en onderwijs verenigingen. Hans woont als 

sinds 1988  in Zeewolde en heeft met veel plezier Zeewolde mogen 

zien en helpen groeien van ongeveer 3.500 naar 22.000 inwoners. Het 

dorpse karakter , de ruimte , de vele voorzieningen spreken hem en 

zijn gezin aan in het dorp. Om mee te bouwen aan een 

toekomstbestendig  Zeewolde wil hij zich inzetten voor de VVD als 

gemeenteraadslid en zal zich onder andere  gaan bezig houden met de 

onderwerpen betreffende het  Sociaal Domein en Veiligheid. 

 

Dan is onze wethouder Wim van der Es geen nieuw gezicht voor u, 

maar de komende periode heeft hij wel deels een andere portefeuille 

namelijk financiën, ruimte en het grondbedrijf.  

Zondagsopening 

Wij zijn verheugd over de in het coalitieakkoord opgenomen 

verruiming van de winkeltijden en daarmee de komst van een brede 

zondagsopening. Consumenten kunnen zelf zijn keuzes maken voor de 

zondagsinvulling. Winkeliers mogen zelf bepalen of zij open zijn op 

zondag en dat tussen 13 en 20 uur (realisatie uiterlijk 1-1-2019).  

 

Sportcomplex het Baken 

Niets doen aan het sportcomplex is geen optie. Daarom 

zijn we blij dat hierover afgelopen raadsvergadering een 

eerste stap is gezet. Met het besluit is de regie genomen 

en zorgen we ervoor dat we de renovatie en 

nieuwbouw van het Baken goed kunnen voorbereiden 

en plannen. Daarmee hebben we eveneens goede grip 

op de begroting en kosten ervan. In de hoofdlijnen van het programma van eisen zijn de 

wensen van het uitgevoerde behoeftenonderzoek meegenomen en doet het ook recht aan de 

wensen van inwoners en gebruikers. In het najaar volgt dan een terugkoppeling van het plan 

van aanpak. We houden u op de hoogte! 

Save the dates: 

We gaan de vakantieperiode in en velen van u zullen op reis gaan, anderen blijven hier, maar 



hopelijk heeft iedereen een hele prettige zomer.  Na de zomer zijn er meteen wat activiteiten 

waar we u hopelijk mogen verwelkomen, dus agendeert u alvast?? 

- 1 september Pinkendag 

In het centrum van Zeewolde 

- 24 september 19.30 uur open bijeenkomst over Luchthaven Lelystad met fabels en 

feiten. 

Fractiemedewerker 

Dan is VVD Zeewolde nog steeds op zoek naar een fractiemedewerker, weet u iemand die hier 

geknipt voor is? Laat het ons weten! Bijgaand de vacature. 

Rest ons niks anders dan u een hele fijne zomer te wensen en graag tot ziens op de Pinkendag 

en bij de bijeenkomst over Luchthaven Lelystad. 

Namens de VVD-fractie Zeewolde 

Angela Huckriede 

 

 

  



 
 
Vacature Fractiemedewerker raadsfractie VVD Zeewolde 
 
Per 1 september zoeken wij een nieuwe fractiemedewerker. Ben jij geïnteresseerd in de 
(lokale) 
politiek? Vind je het leuk om een bijdrage te leveren aan het versterken van het liberale geluid 
in Zeewolde? Solliciteer dan naar deze functie bij de gemeenteraadsfractie van de VVD 
Zeewolde ! 
 
De fractiemedewerker vervult een brede taak. Hij of zij ondersteunt de fractie inhoudelijk,             

gevraagd en ongevraagd, op meerdere beleidsterreinen.  

De fractiemedewerker: 

 

● zorgt voor het versturen van de agenda en bijbehorende stukken voor de            

fractievergaderingen, in overleg met de fractievoorzitter alsmede het vastleggen van de           

besluiten in de fractievergaderingen; 

● Houdt de beantwoording van de door de fractie gestelde vragen aan het college en de               

voortgang rond door de fractie genomen initiatieven bij; 

● draagt samen met de fractie zorg voor de communicatie naar buiten. D.w.z. het             

opstellen van persberichten, berichtgeving voor de VVD website en andere online media            

over ingenomen standpunten van de VVD fractie; 

● legt samen met de penningmeester aan het begin van het boekjaar een fractiebegroting             

ter besluitvorming voor; 

● ondersteunt de fractie indien er vanuit (leden van) de fractie initiatieven           

worden ontplooid ter promotie van de VVD (waarbij gedacht kan          

worden aan het organiseren van een themabijeenkomst of        

netwerkborrel) 

 

Jij: 
Hebt ervaring in het opstellen/ redigeren van brieven, persberichten en verslagen/ notulen; 
Bent vaardig met computer, MS-Office applicaties en social media 
Bent stressbestendig 
Bent flexibel in het indelen van werkuren 
Hebt een brede maatschappelijke interesse en motivatie voor politiek 
Bent lid van of heeft in ieder geval affiniteit met de VVD; 
 
Wij: 
Bieden een afwisselende baan voor 5 tot 8 uur per week voor de VVD-fractie 
Exacte werktijden- en dagen en vergoeding zijn in overleg. Houd er rekening mee dat 
vergaderingen 
in elk geval op dinsdagavond en donderdagavond plaats zullen vinden.  (2 per maand) 
Is dit werk jou op het lijf geschreven? Solliciteer dan door het sturen van een bericht naar 
fractie@zeewolde.nl 
 
Neem voor vragen over deze vacature contact op met Angela Huckriede, fractievoorzitter, via 
bovenstaand emailadres. 


