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Zeewolde

Egge Jan de JongeEgge Jan de Jonge

Het CDA wil de ambities verhogen en
versneld nieuw bouwen, voor het
terughalen van de eerder vertrokken
jongeren en het behouden van ouderen.
Voor een zelfstandig Zeewolde.

LijsttrekkerLijsttrekker

1 Egge Jan de Jonge

2 Carla van Dongen

3 Bouwe van der Weide

4 Björn Hanekamp

5 Nicole Smits

6 Arjan Veldhuizen

7 Wim Klink

8 Cyriel Rademacher

9 Henri Kroon

10 Elise Hordijk 11 Klaas vd Knaap

12  Arend Koekoek 13 Ben van Erve

14 Nico Butterman

15  Douwe Monsma
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bestuur@cdazeewolde.nl

@CDAZeewoldeFl

@CDA_Zeewolde

@cdazeewolde

Zeewolde

Het CDA wil de ambities opschroeven en bouwen aan een aantrekkelijk en
waardevol Zeewolde. Dat is een Zeewolde dat sterk genoeg is om steeds weer
nieuwe kansen te pakken en te creëren.  Wij kiezen voor oplossingen die door
mensen zelf worden gedragen en voor een politiek die de problemen aanpakt in
plaats van uitvergroot.

BevolkingsopbouwBevolkingsopbouw

Wij zijn de familiepartij van Nederland. Voor
ons staan de waarde en het belang van
sterke families en gezinnen voorop bij elk
voorstel dat we doen.
Het CDA wil meer woningen bouwen voor
jongeren die terug moeten komen om
Zeewolde te laten groeien. Denkend aan de
toekomst zal 'generatie wonen', naast de
bouw van starters- en gezinswoningen, ook
'wonen met zorg' noodzakelijk zijn. De groei
kan op meerdere plaatsen en dient niet
alleen plaats te vinden in de Polderwijk maar
ook in bijv. Zeewolde Zuid.

DuurzaamheidDuurzaamheid

Ruimte geven en duurzaamheid opnemen in
alles wat we doen
‘De wereld mooier achterlaten dan dat we
haar aantreffen’, ofwel goed
‘rentmeesterschap’ vormt de kern van de
CDA-visie op energietransitie. Het CDA is
van oudsher de partij van het
maatschappelijk initiatief en het zo laag
mogelijk in de samenleving neerleggen van
verantwoordelijkheden. Ook op het gebied
van energietransitie is lokaal maatwerk de
sleutel.  

Groei in recreatieGroei in recreatie

Wij werken aan voorzieningen die de
aantrekkelijkheid van Zeewolde
ondersteunen zoals de Tulp.

Wij willen beter gebruik maken van de unieke
mogelijkheden die Zeewolde heeft langs het
water en aan het bos.

Geld van de toeristenbelasting vloeit terug
naar recreatiedoelen.

Eerlijke economieEerlijke economie

In een eerlijke economie profiteert iedereen
mee van het werk dat we samen verzetten.
Dat is nu niet het geval. Wij willen een
eerlijke arbeidsmarkt, waar een vaste baan
weer voor iedereen bereikbaar is.
Wij kiezen voor een duurzame economie,
waar ondernemerschap loont en groei de
toekomst van onze kinderen versterkt in
plaats van vervuilt.
De komende periode werken we aan nieuwe
mogelijkheden voor ondernemers om zich te
vestigen in Zeewolde op het gebied van
logistiek en food.

Zorg voor elkaarZorg voor elkaar

Thuis is daar, waar je weet dat er altijd
iemand voor je klaar staat. Die aandacht en
zorg voor elkaar maken een familie, gezin of
relatie voor bijna iedereen het belangrijkste in
het leven.
Het gaat in de zorg vaak teveel over geld en
papierwerk en te weinig over mensen. Goede
zorg is voor ons een kwestie van beschaving.

Wij willen dat onze ouderen en zieken nu die
kwaliteit van zorg krijgen, die wij ook zouden
willen als we later zelf zorg nodig hebben.


