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Coalitieakkoord
“Verder bouwen aan een zelfbewust
en duurzaam Zeewolde”
HOOFDPUNTEN VAN EEN KERNPROGRAMMA BESTUURSPERIODE 2014 – 2018
BESTUUR.
1. Bestuurders spannen zich tot het uiterste in om een constructieve, stabiele en
transparante bestuurscultuur te behouden en verder te ontwikkelen.
2. Naast wettelijke en andere inspraakprocedures benoemt het gemeentebestuur
beleidsprocessen waarbij inwoners méér en “aan de voorkant” actief in het proces
kunnen participeren.
3. Bestuurlijke en ambtelijke efficiency en slagvaardigheid zijn regel; het
gemeentebestuur wil afspraken op dat gebied actualiseren.
4. Het gemeentehuis wordt slagvaardig, sober, doelmatig en duurzaam verbouwd.*
5. Het gemeentebestuur neemt maatregelen om de informatieveiligheid te
garanderen.
6. Goede communicatie met inwoners, bedrijven, organisaties en instellingen is
onmisbaar. De gemeente zet professionele communicatie hoog op de agenda.
7. Zeewolde staat goed op de kaart. Maar het “profiel” van de gemeente mag nog
best wat krachtiger. Daar wil het gemeentebestuur met voorrang werk van maken.
FINANCIEN en ECONOMIE.
1. Zeewolde voert een degelijk en solide financieel beleid. De (meerjaren) begroting
is sluitend.
2. Zeewolde zal de lokale belastingen en heffingen ten hoogste trendmatig verhogen.
3. De uitgangspunten voor het subsidiebeleid voor organisaties en instellingen
worden waar mogelijk vereenvoudigd en vernieuwd.
4. De gemeente streeft er op actieve wijze naar subsidie van de Provincie, het Rijk,
en Europa voor infrastructurele en andere projecten in Zeewolde te verkrijgen.
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5. Zeewolde is een aantrekkelijke vestigingsplaats. Het blijft de ambitie van het
gemeentebestuur dit positieve vestigingsklimaat verder te verstevigen.
6. De gemeente zet zich in voor een aantrekkelijk en toekomstbestendig centrum van
het dorp. Zij neemt het voortouw om daarvoor betrokken partijen bij elkaar te
brengen. Belangrijke thema’s zijn de verbetering van de openbare ruimte en de
ontwikkeling van de detailhandel.
7. Het beleid m.b.t. de zondagopenstelling blijft mede gelet op de uitkomsten van het
burgerpanel onderzoek gehandhaafd.
8. Recreatie en toerisme zijn van groot belang. Het gemeentelijk beleid op dit
beleidsterrein krijgt een nieuwe impuls. “Water” zal daarbij, als een voor Zeewolde
sterk en kenmerkend speerpunt, meer en beter worden benut.
9. Zeewolde leent zich uitstekend voor het houden van mooie evenementen. De
gemeente staat een stimulerend beleid voor ogen, waarbij in overleg met de
ondernemers plezier, ontspanning en veiligheid voorop staan.
10. In het kader van het natuur, milieu en duurzaamheid zijn, door particulieren en de
(gemeentelijke) overheid een aantal spraakmakende initiatieven genomen. De
gemeente heeft de ambitie de samenwerking en haar voorbeeldpositie in dit
beleidsveld te continueren.
RUIMTE.
1. De ruimtelijke ambities zoals die door de Gemeenteraad zijn neergelegd in de
recent vastgestelde gemeentelijke Structuurvisie zullen bepalend zijn.
2. De bouw van woningen wordt actief bevorderd. Daarbij zal het accent liggen op de
afbouw van de Polderwijk.
3. Het is zaak de jongeren aan Zeewolde te binden. In dat kader zijn niet alleen werk
en arbeid van belang maar ook goede en passende huisvesting. Het
gemeentebestuur streeft er naar de jongeren aan het dorp te “binden”.
4. Het aandeel ouderen in de bevolking neemt snel toe; het gemeentebestuur streeft
er naar, dat voor deze doelgroep voldoende passende woningen worden
gerealiseerd.
5. Het is de uitdrukkelijke wens om de kustzone, inclusief “de Tulp”, in deze
bestuursperiode te realiseren.
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6. Recreatiewoningen werden en worden gebouwd om daarin te recreëren. Het al
jaren gehanteerde beleid om permanente bewoning van deze woningen tegen te
gaan wordt vervolgd. Het gemeentebestuur is bereid met een Vereniging van
Eigenaren tot binnen het beleid passende oplossingen te komen, waarvoor
draagvlak is.
7. De bereikbaarheid van Zeewolde moet verder worden verbeterd. De gemeente zet
zich met kracht in voor een verdere verbetering van de bereikbaarheid.
8. Er zal onderzoek worden gedaan naar een nieuwe verbinding van Zeewolde met
de Veluwe.
9. De parkeerbehoefte in- om- en bij het dorp wordt opnieuw tegen het licht
gehouden.
10. Het gemeentebestuur blijft zich inzetten om de overlast voor de inwoners van
Zeewolde ten gevolge van het vliegveld bij Lelystad zo veel mogelijk tegen te gaan.
11. Een goede digitale ontsluiting van het buitengebied wordt sterk bevorderd.
In en om de kern wordt een aantal wifi hotspots gerealiseerd.
WELZIJN.
1. De gemeente kent een goed en uitgebalanceerd sociaal beleid. Dit beleid, in het
bijzonder ook het sociale en rechtvaardige minimabeleid, zal de gemeente voort
zetten.
2. Het gemeentebestuur spant zich in om de maatschappelijke betrokkenheid van álle
lagen van de bevolking te bevorderen.
3. De komende bestuursperiode zullen tal van taken van het Rijk (en de Provincie)
naar het gemeentebestuur worden gedecentraliseerd. Een forse en ingrijpende
operatie die vooral op de beleidsterreinen “zorg” (aan langdurig zieken of ouderen);
“hulp bij het vinden van werk” (of een uitkering verstrekken) en de “jeugdzorg” tot
grote veranderingen zal leiden. Het gemeentebestuur zal deze risicovolle taken
goed, zorgvuldig, en op een mensgerichte wijze uit te voeren. Goede communicatie
naar de betrokken bewoners is van cruciaal belang.
4. Het gemeentebestuur zal de totstandkoming van de zogenaamde “woonzorgzone”
actief bevorderen.
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5. Zowel in de sfeer van het onderwijs, de zorg als ook in het wonen (al dan niet voor
ouderen) zal het beginsel van identiteitsgebonden keuzemogelijkheden, en de
vrijheid daarbij, de komende bestuursperiode aandacht krijgen.
6. De ombudsfunctie zal de komende jaren meer en herkenbaar vorm worden
gegeven.
7. Sport en cultuur zijn belangrijk voor de identiteit van Zeewolde. De gemeente kiest
er voor goed samen te werken met de organisaties op deze beleidsterreinen.
8.

Zeewolde blijft zich actief als sportieve gemeente profileren.

9. Het gemeentebestuur bevordert de terugkeer van de ambulance met standplaats
Zeewolde – dorp.

*Het gemeentehuis voldoet niet meer aan de daaraan voor de continuïteit van de bedrijfsvoering te stellen eisen. Een aantal
(vervangings)investeringen is onontkoombaar. Hiervoor is binnen de kaders van de lopende begroting taakstellend een bedrag
van €250.000,00 (jaarlasten) beschikbaar. De hiermee te realiseren verbeteringen richten zich primair op de vervanging van de
bekabeling en het voldoen aan de huidige wettelijke (sobere) eisen van arbeidsomstandigheden en duurzaamheid zoals deze bij
de afgifte van vergunningen voor vergelijkbare verbouwingen gelden. Secundair dient door te realiseren aanpassingen de
beoogde organisatieontwikkeling zo adequaat mogelijk gefaciliteerd te worden. Zo nodige zullen daarbij nadere bestuurlijke
prioriteiten worden gesteld.
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