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Raadsvergadering
De eerste raadsvergadering na het zomer was een korte raadsvergadering.

Inbraken buitengebied
Door de CDA werden vragen gesteld over de GPS-diefstallen in het buitengebied, waardoor
onrust is ontstaan. Het gebied van Zeewolde is 268 vierkante kilometer groot en er rijdt
slechts 1 autootje. De burgemeester roept op tot alertheid. Deze GPS-diefstallen hebben ook
de landelijke aandacht. Verder wordt ook opgeroepen dit soort diefstallen zo snel mogelijk te
melden zodat er sporenonderzoek kan plaatsvinden door de forensische opsporingsdienst.

Programma-aanpak stikstof
Door Zeewolde Liberaal werden vragen gesteld over de programma-aanpak stikstof. Wat zijn
de gevolgen voor de bouwprojecten in Zeewolde? De rol van de gemeente hierin is volgens de
wethouder minimaal en de vraag is lastig te beantwoorden omdat niet bekend is wat de
gevolgen zijn. Het Rijk en de Provincie hebben een regierol. De gemeente kan eisen stellen
aan circulaire bouw, energiezuinig bouwen etc. De projecten die lopen, blijven gewoon lopen.
Wat de consequenties voor de verbouwing van het zwembad gaan worden is nog niet bekend.

Hervorming Verordening Duurzaamheidslening
Met deze duurzaamheidslening wordt het mogelijk om een lening af te sluiten om de woning
te verduurzamen voor alle woningeigenaren. Het plafond van €350.000 wordt hiermee
losgelaten zodat ook mensen met een duurder huis, waarvan het kapitaal in de stenen zit, van
deze duurzaamheidslening gebruik kan maken. Een ontwikkeling die BurgerBelang toejuicht.
Leefbaar Zeewolde vindt dat de doelmatigheid van het fonds niet wordt aangetast wanneer er
een plafond is ingesteld en vindt dat mensen met een huis van meer dan €350.000 dit veel
minder nodig hebben. Ze staan hierin alleen en willen graag dat het gebruik van deze
duurzaamheidslening gemonitord worden, zodat toch het grootste deel naar de bewoners van
goedkopere huizen gaat. De wethouder geeft aan dat ook landelijk het plafond wordt
losgelaten en er wordt zeker gemonitord omdat de gemeente graag wil weten welke
energiebezuinigende maatregelen worden genomen.

Motiemarkt Zeewolde
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Op 18 september heeft een delegatie van de raad van Zeewolde de motiemarkt in Lelystad
bezocht om te zien hoe dit in zijn werk gaat en om te spreken met raadleden in Lelystad over
hun bevindingen. De raadsleden van Zeewolde werden hartelijk ontvangen door de
Lelystedelingen en hebben genoten van de informele sfeer tijdens deze bijeenkomst. Sinds
BurgerBelang in het voorjaar van 2019 met een motie over dit onderwerp kwam, speelt de
raad met het idee om de motiemarkt ook in Zeewolde te organiseren.
Inwoners van Lelystad kregen tijdens de markt de mogelijkheid om hun plannen te
presenteren aan de raadsleden. Er werden tal van ideeën aangedragen. Grotere projecten zoals
bijvoorbeeld het opfleuren van het Stadhuisplein of het herinrichten van een
hondenspeelplaats in het Bultpark, maar ook kleinere wensen zoals hulp bij het opzetten van
een veteranenvereniging. De raadsleden halen zo ideeën bij de burgers en dienen deze via een
motie in tijdens een gemeenteraadsvergadering.
De motiemarkt is op deze manier een mooi instrument om leuke initiatieven een kans te
geven. Ook kunnen de inwoners van Zeewolde hierbij meedenken en zien hoe hun ideeën
worden gerealiseerd. Een mooie vorm van burgerparticipatie. In de volgende vergadering over
de bestuurlijke vernieuwingen wordt er verder gesproken over de mogelijkheden om dit ook
in Zeewolde te laten plaatsvinden. Initiatiefnemer BurgerBelang is in ieder geval enthousiast
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over de motiemarkt en is er van overtuigt dat de inwoners van Zeewolde voldoende
creativiteit en ideeën hebben om van een dergelijke markt een succes te maken.
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