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Door vooral ons te richten op inhoud vanuit de CDA visie hebben wij als oppositie partij toch mooie 

resultaten kunnen bereiken. Dit geeft de burger moed voor de toekomst. Een paar onderwerpen 

noemen van 2011 waarin het CDA een belangrijke rol heeft gespeeld in 2011. 

 De begroting en jaarrekening van onze gemeente. Nadat het vorige college dit al goed op orde had 

wordt daar nu zorgvuldig aan verder gewerkt. Overzichtelijk en transparant wordt er over de cijfers 

gedebatteerd en afwegingen gemaakt. Visie en ambitie naar de toekomst van onze gemeente zijn 

daarbij vaak de discussiepunten. Toch lijkt mij een goede basis voor het komende jaar. 

 Scouting naar Zeewolde. Na de kater van eind mei toch door vooral de inzet van het CDA een 

grote kans dat scouting NL zich over een aantal jaren in Zeewolde kan vestigen. Vanaf het eerste 

moment is het CDA groot voorstander van de komst van het Nationaal Scoutingterrein. Het geeft 

een grote impuls aan de aanzien van ons dorp. Het zorgt voor de nodige reuring en ambassadeurs 

voor ons dorp. Het vergroot de naamsbekendheid en past in het profiel van Zeewolde. 

Merkwaardig, dat een aantal partijen (Leefbaar Zeewolde en VVD) om merkwaardige redenen 

tegenstemden in eerste instantie. Het zou te druk worden en ons dorp overlast gaan bezorgen. De 

ligging leek te dichtbij. Een interventie door het CDA zorgde ervoor, dat de VVD alsnog instemde 

met een ligging iets verder van Zeewolde. En wellicht zien we over een viertal jaren toch scouts in 

Zeewolde. Niets mis mee! 

 Mandeligheid in de Polderwijk. Na vele klachten van burgers zijn wij er via een motie in geslaagd 

dit op de agenda te zetten. Na een aantal debatten in commissie en raad ligt er nu een plan van 

aanpak.In het tweede kwartaal van 2012 zal het college verslag doen over de resultaten. Of dit dan 

voldoende oplossingen zijn voor de toekomst moet nog blijken. 

 Zorg in Zeewolde. Voorzieningen in zorg voor de toekomst zijn bitter hard nodig. Het was al een 

belangrijk verkiezingspunt in 2010. Gedurende een aantal jaren wacht Zeewolde op de komst van 

een zorgcentrum. Hierdoor kan worden voorkomen, dat partners op oudere leeftijd, door ziekte 

uit elkaar moeten gaan wonen. Met als gevolg, dat er veel gereid moet gaan worden naar 

plaatsen als Ermelo en Lelystad. Zeewolde heeft een aantal belangrijke documenten nog niet af 

(Structuurvisie, Detailhandelsvisie en het Verkeer- en Vervoerplan). Dat kan in de toekomst 

mogelijk wat problemen geven in het verantwoord plannen van de ligging het zorgcentrum. Toch 

wil het CDA niet langer wachten en ging in november akkoord met de wijziging van het 

Masterplan Centrum. Waardoor de bouw van het zorgcentrum niet onnodig gaat lijden onder 

tijdsverlies!   Zorg en zorgvuldigheid zijn beide van groot belang. Maar nu gaat de zorg voor. De 

wethouder geeft voldoende ruimte voor parkeermogelijkheden, wegverbindingen en uitbreiding 

van winkeloppervlakte, als dat nodig mocht zijn. Het CDA let op het vervolg!  Wij hebben in de 

raadsvergadering juist vanuit de CDA visie hierin met een grote meerderheid van de raad goede 

stappen gezet. Wij zullen er op blijven hameren dat in 2013 de eerste voorzieningen gerealiseerd 

zijn.  

 

Waar hebben wij nog meer aan gewerkt? 

1. Mandeligheid in de Polderwijk 

2. Wat doen we met de ‘oude bieb’ 

3. Aanvliegroute luchthaven 

4. Pressie op realisatie Gooiseweg  

http://www.cda.nl/Zeewolde/Waar_staan_we_voor/Lokale_Standpunten/Scoutingterrein.aspx
http://www.cda.nl/Zeewolde/Waar_staan_we_voor/Lokale_Standpunten/Zorgcentrum.aspx


5. Komst Operationeel centrum Veiligheidsregio 

6. Verkeers- en vervoersplan Zeewolde 

7. De fietsvoetbrug 

8. Fietsroutes in Zeewolde? 

9. Evenementenbeleid 

10. Detailhandelsvisie en de niet wenselijke komst van de PDV 

 


