Maart 2017

Raadsvergadering
Deze keer een summier verslag van de Raadsvergadering. Het was de eerste raadsvergadering
in het verbouwde gemeentehuis. Het gemeentehuis is met name verbouwd vanwege de
verouderde wifi en omdat de livestream met beeld en geluid mogelijk gemaakt moest worden.
Ik dacht dit dus vanuit thuis te kunnen volgen, helaas was er geen beeld of geluid en stond er
zelfs een dag later nog optimistisch bij de livestream van de raadsvergadering de tekst “Wij
gaan zo beginnen”.

Centrumproject “Wij Samen Zeewolde…”
Op de agenda stond naast een begrotingswijziging en de benoeming van nieuwe
burgerraadsleden eigenlijk maar één onderwerp en dat was de aanpak van ons centrum. Hoe
gaan we de leegloop tegen en zorgen we ervoor dat ons centrum toekomstbestendig wordt.
Niets doen is geen optie. Wanneer er niets gebeurd zal de leegloop alleen maar toenemen, met
als gevolg verpaupering van ons centrum. Er moet dus echt iets gebeuren en de actiepunten
die werden voorgesteld zijn:
-

-

-

-

Een kleiner maar fijner centrum, met de nadruk op de dagelijkse boodschappen,
persoonlijk contact en lokaal ondernemerschap.
Attractieve centrumbeleving, met meer ruimte voor en nadruk op horeca. Vooral het
Kerkplein als hart van het centrum leent zich hier goed voor en horeca wat zich hier
wil vestigen wordt aangemoedigd.
Topfit & gastvrij lokaal ondernemerschap, hiermee wordt bedoeld dat het centrum de
hart van de gemeenschap moet worden. Niet alleen een plaats waar je iets koopt,
maar ook de plaats waar je wil zijn.
Marketing by ambassadors, bestaande initiatieven zoals Wij Samen Zeewolde,
Winkelhaven Zeewolde en Puur Zeewolde moeten worden ingezet om ons
Zeewoldenaren weer trots te laten zijn op ons centrum.
Professionele organisatie & samenwerking door middel van een
centrummanagement.

Er waren op dit onderwerpen een Amendement Gedegen & Compact door D66 en een motie
Story & Shop door Zeewolde Liberaal ingediend. Deze werden beiden ingetrokken omdat er
omdat er onvoldoende draagvlak voor was.
Op de Facebookpagina van Zeewolde ontmoet Zeewoldenaren staat een stuk geschreven door
Sandra van Hijum wat de strekking van de avond goed weergeeft.
Verder toch nog een opmerking over de vergaderagenda’s. Ze zijn vooral het afgelopen half
jaar wel erg summier.
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