
Nieuws uit de fractie maart 2018 
  
De VVD Zeewolde zet zich in voor sport, bereikbaarheid, 'economie en centrum' en 'toerisme 
en recreatie' in ons mooie dorp. 

Dit zijn de actuele onderwerpen waar wij ons sterk voor maken: 

Verruiming Zondagsopening Zeewolde 

Een veelbesproken onderwerp. Zowel in de raad als in de supermarkt als naast het 
voetvalveld of op verjaardagen. 

Het houdt de gemoederen bezig en terecht. Wij zijn voorstander van een verruiming van de 
zondagsopening voor alle ondernemers. 

Deze collegeperiode echter is afgesproken de zondagsopening te laten voor wat hij is en ja, een man 
een man, een woord een woord, dus daar houden wij ons aan, de gehele rit. 

Daarna zeggen wij; Boodschappen op zondag? DOEN! 

  

  

  

Verkiezingen 21 maart 

21 maart is het alweer zover, dan mag u naar de 
stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018. 



Regelmatig horen wij dat het gat tussen de inwoners en de politiek te groot is. Dat we niet luisteren of 
niet doen wat “de inwoners” willen. De fractie van de VVD wil juist voor u als VVD kiezer benaderbaar 
zijn als uw volksvertegenwoordiger. 

Daarvoor is het belangrijk dat u de 21e uw stem uitbrengt, zodat de VVD ook de komende 4 jaar ons 
hard kunnen maken voor ons lokale liberale programma; DOEN! 

Voordat het zover is, komt u ons nog regelmatig tegen; op 10 maart in de Polderwijk, op 15 maart 
tijdens het debat in de Lux, op 16 maart in de Flevomeerbibliotheek op de Zeepkist om 17.15 uur  en 
op 17 maart op de verkiezingsmarkt in het centrum. 

  

Zwembad Het Baken 

Tijdens de raadsvergadering van 14 december is 
onze motie ingediend om van 2 varianten (nieuwbouw en renovatie huidige locatie en nieuwbouw 
Kluunpad) een heldere specifieke en onderling vergelijkbare prognose te maken. 

De uitwerking van deze motie was naar onze mening verstrekkender dan wij deze bedoeld hadden 

Wij vinden het niet nodig om nu al 1.5 miljoen uit te trekken voor verder onderzoek van de twee 
varianten. 

De Raad is hopeloos verdeeld waardoor geen enkel voorstel het gehaald heeft. 

Daarmee wordt het Baken “In de lucht gehouden” 

Volgende raadsperiode dient er naar onze mening een besluit te vallen over de toekomst van ons 
Baken. 

  

Bomenkap Sterappellaan 



 

Vooruitlopend op het vaststellen van het groenbeleidsplan lag een voorstel tot het kappen van bomen 
in het kader van wegonderhoud. 

Het proces verdient volgens de fractie geen schoonheidsprijs, maar wij stellen tegelijkertijd dat het 
goed is dat er geïnvesteerd wordt in de kwaliteit van de wegen in het buitengebied. 

Diverse wegen zijn er zo slecht aan toe dat uit het oogpunt van de veiligheid nu actie noodzakelijk is. 

De raad was hierover uiteindelijk verdeeld EN dit besluit aangaande de bomenkap is een 
collegebevoegdheid. 

Dat heeft als resultaat dat geen enkele motie noch het raadsvoorstel een meerderheid heeft behaald 
en het besluit ligt waar het eigenlijk al behoorde; bij het college. 

  

  

Internet buitengebied 



Al vele, vele jaren is internet in het buitengebied ontoereikend. 

Internet is een eerste levensbehoefte voor het bedrijf van de agrarisch ondernemer en ook voor 
overige inwoners van het buitengebied, zoals schoolgaande kinderen. 

Wij vinden dat de gemeente de werkgroep Snel Internet in de buurt de gewenste steun moet geven 
om zo te komen tot het motto van de werkgroep:”Iedereen aansluiten in plaats van uitsluiten” 

We hebben hiervoor een Motie vreemd aan de orde van de dag ingediend welke is overgenomen 
door het college, wat betekent dat zij voor het zomerreces een terugkoppeling kunnen geven over 
internet in het buitengebied. 

  

  

Bedankt! 

Rest ons als fractie niks meer dan u te bedanken voor het vertrouwen van de afgelopen vier jaar! 

  

Terugluisteren 

Raadsvergadering 22 februari 2018 gemeente Zeewolde 

https://channel.royalcast.com/gemeentezeewolde/#!/gemeentezeewolde/20180222_3 
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