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Beste inwoners van Zutphen, Warnsveld en de
Hoven,
Met dit verkiezingsprogramma kijken we vooruit op
vier jaar vernieuwing en verbetering. We dragen
echter ook de zorgen en gevolgen van de afgelopen
vier jaar met ons mee. Corona was hierin het grote
thema, maar Burgerbelang ziet ook een ander
complex probleem: de landelijke politiek. De
gemeente Zutphen heeft de laatste jaren de nodige
klappen gekregen door beleidsingrepen vanuit Den
Haag. De decentralisaties in de zorg hebben in de
gemeente Zutphen dramatische gevolgen. Maar ook
de decentralisatie van duurzame energie, waarbij
lukraak windturbines geplaatst zouden worden,
heeft het vertrouwen van burgers weinig goed
gedaan. Tel daarbij op dat de gemeente Zutphen
veel meer moet doen met veel minder geld, en we
komen tot de conclusie dat de gemeente Zutphen
een flinke kluif heeft aan de Haagse politiek.
Wij zijn blij dat wij een lokale partij zijn en ons
enkel en alleen in hoeven te zetten voor Zutphen,
Warnsveld en de Hoven. Burgerbelang gelooft in de
kracht van de inwoners van onze mooie stad en dorp
en wij willen hen het vertrouwen geven dat zij
verdienen.
In onze politieke visie streven wij naar een zo breed
mogelijk draagvlak. Er is altijd ruimte voor een
kritische blik en wij kijken vooral naar de
meerwaarde voor onze gemeente.

WERKEN EN ONDERNEMEN
Werkgelegenheid vergroten

Gemeente Zutphen is als Hanzestad groot geworden
door handel en nijverheid. Tot enkele decennia terug
was de gemeente de thuisbasis van grote werkgevers en
trokken mensen van heinde en verre naar hier om aan de
slag te gaan bij de vele kantoren en fabrieken. De
industrie veranderde en overheidsdiensten die in de stad
gevestigd waren trokken zich geleidelijk terug.
Om het tij te keren moet gemeente Zutphen zichzelf
weer verkopen. Het is ook aan de wethouders en
ambtenaren om actief de boer op te gaan en te
acquireren. Het is onze plicht dat wij als regiohoofdstad
de voorzieningen en werkgelegenheid op peil houden.
Daarom zet Burgerbelang zich altijd in voor een betere
bereikbaarheid van de gemeente Zutphen en willen wij
de rode loper uitleggen voor bedrijven en organisaties
die mee willen bouwen aan onze gemeente. Voor de
komende vier jaar zetten wij ons daarom in voor betere
afspraken in de regio over het binnenhalen van
bedrijvigheid en het voortzetten en uitbreiden van onze
rol in de Cleantech-regio.
Burgerbelang wil dat de gemeente nog meer gaat
investeren in het aantrekken en behouden van
werkgelegenheid. Een HBO, vakopleidingen en
overheidsinstellingen verdienen een plaats in onze
Hanzestad.
Gevolgen van corona
De gelden die vrijkomen vanuit het rijk met
betrekking tot de gevolgen van Corona voor
ondernemers moeten ook daadwerkelijk
geïnvesteerd worden in ondernemend Zutphen.

WERKEN EN ONDERNEMEN
Meer contact tussen gemeente en bedrijfsleven
De gemeente moet weten wat er speelt! Dit betekent
dat de gemeente goed de vinger aan de pols moet
houden: hoe gaat het in de grootste sectoren van de
gemeente Zutphen? Wat zijn de effecten van de
coronacrisis op de langere termijn? Hoeveel ZZP’ers
hebben wij en hoe kwetsbaar of kansrijk is deze groep?
Om deze vragen te beantwoorden moeten gemeente,
wethouders en ambtenaren aan tafel bij ondernemers,
organisaties en branchevertegenwoordigers. Onze
grootste werkgevers zijn de zorginstellingen, horeca
winkels en de bedrijven in de toerisme- en
recreatiesector. Het is van belang om vakkundige
ambtenaren in te zetten die de relevante sectoren
kennen en kunnen adviseren. Daarnaast is het
belangrijk om te luisteren naar de wensen van
werkgevers. Vragen vanuit hen om meer vakgericht
onderwijs, een HBO, betere bereikbaarheid en
realistische regels moeten worden beantwoord. Onze
wethouders zetten zich in voor het bedrijfsleven,
luisteren naar de wensen en gaan met ondernemers in
gesprek.
Horeca en toerisme zijn belangrijk voor de economie
van de binnenstad
De binnenstad heeft zich de afgelopen jaren verder
ontwikkeld. Wij mogen trots zijn op onze monumenten,
voorzieningen en de vele horecazaken die de stad
bruisend maken. Niet voor niks komt onze
binnenstad in aanmerking voor prijzen en raken
steeds meer mensen bekend met Zutphen.
Doorpakken is dus het devies.

WERKEN EN ONDERNEMEN
Goede contacten tussen binnenstadsbewoners,
binnenstad ondernemers, politie en gemeente zijn
essentieel om de binnenstad de ruimte te geven. Wij
pleiten voor ruimer ondernemen in de horeca,
gebaseerd op gedegen marktonderzoek; meer ruimte
voor kleinere evenementen zoals muziek tijdens het
diner of op een terras (zie ook het hoofdstuk over
Veiligheid). Horeca is echter niet alleen voorbehouden
voor de binnenstad. In Warnsveld en de wijken moet
zeker ook plaats zijn voor gezelligheid. Daarom pleit
Burgerbelang tevens voor goed horecabeleid buiten het
centrum, in het bijzonder voor oud-Warnsveld.
Betere bereikbaarheid bedrijven, betere
bereikbaarheid burgers, vitale bedrijventerreinen
Bereikbaarheid is ook de komende vier jaar weer een
belangrijk onderwerp. Wat ons betreft minder paaltjes
en meer gezond verstand. Burgerbelang zal zich in
blijven zetten voor een betere verkeerscirculatie; voor
bedrijven, voor winkels en voor woonwijken.
Minder regels, meer samenspraak
De komende vier jaar is er beperkt ruimte voor grote
investeringen, maar niet alle verbeteringen hoeven veel
geld te kosten. Burgerbelang pleit al jaren voor betere
samenspraak waarbij burgers, ondernemers,
werkgroepen, initiatiefnemers en gemeente op
gelijkwaardig niveau samen zorgen voor goede
voorzieningen. Initiatieven, groot en klein, krijgen de
ruimte door minder uit te gaan van regels en
meer van wenselijkheid.

WERKEN EN ONDERNEMEN
Eigen ondernemers betrekken bij de stad
Voor de coronacrisis merkten we dat ondernemers
positiever tegen de gemeente aankeken dan nu.
Het is onze ambitie om dat vertrouwen te herstellen en
te vergroten. De gemeente moet een partner zijn, een
partij die meedenkt en adviseert. Kleine en grote
ondernemers worden meegenomen in de ambities en
mogelijkheden van de stad.

WELZIJN EN ZORG
Decentralisaties zijn een drama
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de
Jeugdwet en de Participatiewet zijn mislukt. Het
Sociaal Cultureel Planbureau oordeelde dat de zorg
voor kwetsbaren achterblijft, de gemeenten de zaken
niet op orde hebben en de kosten niet gedekt kunnen
worden door de gemeentelijk budgetten. De
zogenoemde ‘decentralisaties’ van de zorg en de
jeugdzorg waarbij de gemeente alle
verantwoordelijkheid en minder geld kreeg, heeft
vooral voor onze gemeente een negatief effect gehad.
Door een opeenstapeling van slechte aansturing door
het gemeentebestuur en een groot aantal kwetsbare
mensen met complexe problemen binnen onze
gemeente lopen de kosten uit de hand en blijft de
daadwerkelijk zorg achter. Wij hopen dat Den Haag tot
inkeer komt, maar zullen zelf de schouders eronder
moeten zetten. Voor de komende vier jaar zal
Burgerbelang zich inzetten voor een strakkere regie
zodat de juiste zorg op tijd geboden wordt en de
samenwerking met andere gemeenten opzoeken.

Gemeente Zutphen kan het niet alleen
De afgelopen vier jaar hebben we helaas geconstateerd
dat de gemeente zich wederom isoleert van de
buurgemeenten. Het is een hardnekkig misverstand dat
gemeente Zutphen het beter kan dan de rest.
Burgerbelang wil meer openheid met betrekking tot de
moeilijkheden in de zorg en met name de
jeugdzorg. Wij zien de noodzaak van afstand
tussen politiek en zorg.

WELZIJN EN ZORG
Burgerbelang wil daarom de zorg overlaten aan
professionals met een eigen budget en een eigen
verantwoordelijkheid. We willen niet dat een
wethouder bepaalt wie welke zorg krijgt en hoeveel dat
moet kosten. Wij willen een groot regionaal netwerk
van professionals die vanuit hun expertise de zorg
regelen.
Zorg voor kwetsbaren beter verdeeld
Van oudsher is gemeente Zutphen een gemeente die
zich inzet voor mensen die niet mee kunnen komen in
de samenleving, hetzij door een beperking of een
ziekte. Het aandeel kwetsbare mensen in gemeente
Zutphen is vele malen groter dan in onze
buurgemeenten. Onze gemeente heeft echter een punt
bereikt waardoor wij niet meer voor iedereen kunnen
zorgen. Vooral de jeugdzorg en de zorg voor mensen
met psychische problematiek kunnen gaan bezwijken
onder de druk.
Burgerbelang pleit voor intensieve samenwerking
tussen gemeente Zutphen en haar buurgemeenten om
de kwetsbaren op te vangen. Door middel van
afspraken op het gebied van sociale huurwoningen en
het aanbieden van regionale zorg, kan de druk
verminderd worden.
Marktwerking in de zorg
Burgerbelang is zowel kritisch over de plannen voor
een gemeentelijke aanbieder van thuiszorg, als
over de doorgeslagen commercialisering van de
zorg.

WELZIJN EN ZORG
Voor ons staat adequate zorg door een professionele
partij op de eerste plaats. Het lijkt ons onverstandig om
de burgers de keuze te ontnemen en de sector over te
laten aan gemeenteambtenaren. Het is echter wel aan
de gemeente om te allen tijde de kwaliteit van de
dienstverlening te controleren en om excessen in
uitgaven zoals winstuitkeringen direct af te kappen.
Heldere communicatie
In het sociaal domein en rondom de zorg die mensen
nodig hebben is er de afgelopen jaren heel veel
veranderd. Deze veranderingen blijven zich doorzetten.
Het is dus heel belangrijk dat de gemeente Zutphen
goed communiceert met de mensen die zorg of hulp
nodig hebben. Dit vraagt om een proactieve houding:
zoek de mensen op, laat niemand buiten de boot vallen.
Aandacht voor ouderen en mindervaliden
Burgerbelang zet zich al jaren in voor ouderen en
mindervaliden: meer aandacht voor de toegankelijkheid
van de voorzieningen in onze stad en voorkomen dat zij
in een isolement terechtkomen.
De komende jaren zal dit belangrijker worden. Ouderen
en mindervaliden dreigen door zeer veel factoren,
waaronder de nieuwe decentralisaties, maar ook door
de verdere digitalisering, sneller in een isolement te
raken. Dit kan worden tegengegaan door hen te
faciliteren op het gebied van vervoer, een goede
woning, begeleiding, een veilige leefomgeving en
de zorg.

WELZIJN EN ZORG
Wij willen dat de gemeente Zutphen dicht bij de burger
blijft staan, dat op wijkniveau mensen terecht kunnen
voor zorg en gezelligheid en dat mobiliteit voor
iedereen een recht is.
Meten is weten en de gemeente moet zelf goed weten
hoeveel ouderen en mindervaliden er zijn en hoeveel
hulp zij krijgen of nodig hebben. De afgelopen jaren
heeft Burgerbelang dit onderwerp effectief onder de
aandacht gebracht door de VN-ambassadeurs als
gesprekspartners in te roepen bij de gemeente. Nu ligt
onze eerste prioriteit op een toegankelijke binnenstad
en een openbaar invalidentoilet.
Jaag de jeugd niet weg
Het niet kunnen vasthouden van de groep tussen 18 en
28 belemmert onze gemeente in haar groei. De
gemeente heeft een ongezonde demografie met te
weinig diversiteit waardoor wij de komende jaren in
sneltreinvaart te maken krijgen met een tekort aan
arbeidskrachten, vergrijzing, zorgtekorten en een
algehele leegloop. Wij willen daarom meer voor de
jeugd doen. Niet alleen op het gebied van ontspanning
(al zijn hier ook verbeteringen noodzakelijk), maar
vooral op het vlak van persoonlijke ontwikkeling kan de
gemeente de jeugd meer bieden: een positief klimaat
voor jeugd met een relevant aanbod van woningen,
werk, broedplaatsen en opleidingen. Ook hier is een
regionale aanpak een grote wens waarbij de
stedendriehoek/cleantechregio een studieregio wordt
met studentenhuisvesting in de gemeente
Zutphen.

WELZIJN EN ZORG
Ruimte voor hoger onderwijs en vakopleidingen
Een HBO in de gemeente Zutphen is niet alleen een
wens van velen, het is ook een voorwaarde voor een
sterke bruisende stad.
Onze gemeente heeft altijd behoefte aan
werkgelegenheid, jongeren en nieuwe initiatieven.
Onderwijs en opleidingen zorgen daarvoor.
Burgerbelang is voorstander van een digitaal
stageplatform voor de gemeente Zutphen waarbij
Zutphense organisaties hun stageplekken aan kunnen
bieden.
Betere samenwerking met buurthuizen en wijkteams
Zutphenaren, Warnsvelders en Hovenaren voelen zich
betrokken bij hun buurt, hun wijk en de mensen om
hen heen. De gemeente faciliteert hen en stimuleert
wijkinitiatieven met ondersteuning voor buurthuizen en
wijkteams. Deze kunnen rekenen op een eigen budget
en op een goede samenwerking met de gemeente.
Buurthuizen moeten plekken worden voor ontspanning
en samenzijn. Alle wijken moeten er een krijgen en de
bestaande buurthuizen blijven behouden.
Speciale aandacht heeft Burgerbelang voor Buurthuis
de Hoven. Tot onze grote ergernis is de financiële
opgave nu bij de wijk zelf neergelegd. Burgerbelang wil
dat de gemeente zich meer inzet voor de realisatie van
het buurthuis door actiever op zoek te gaan naar
financiering.

WELZIJN EN ZORG
Verbetering van verblijfsklimaat
Geluidsoverlast en luchtvervuiling kunnen verder
teruggedrongen worden. Dit kan gerealiseerd worden
door op zoek te gaan naar nieuwe oplossingen.
In de komende jaren zal de stad zich klaar maken voor
meer elektrisch vervoer. Dit geldt ook voor de wegen
en spoorwegen in de rest van de gemeente.
Burgerbelang pleit voor geluidsschermen langs de
Mulderskamp en wijk de Teuge in de Hoven. Daarnaast
zijn wij een groot voorstander van
transferiumvoorzieningen rond de stad. Dat kan de
verkeersdruk in de binnenstad verlagen, zeker in
combinatie met een distributienetwerk van kleine
elektrische busjes.
Armoede en schuldsanering
Schulden en armoede hebben een verwoestend effect
op inwoners van onze gemeente. Vooral gezinnen met
kinderen lijden onder deze constante druk. De
gemeente heeft de plicht armoede tegen te gaan en de
basis hiervoor ligt bij preventie. Kwetsbare burgers
moeten actief geïnformeerd worden door de gemeente
over het voorkomen van schulden en armoede. Mensen
die langdurig werkloos zijn of kampen met langdurige
problematische schulden kunnen rekenen op meer
ondersteuning.
Het staat voorop dat we te allen tijde personen in de
schuldsanering positief moeten stimuleren. Wij
willen dat mensen uit hun schuldsituatie komen
en dat ze resultaat zien van schuldsanering.

WELZIJN EN ZORG
Burgerbelang staat open voor de mogelijkheid om
mensen met een opeenstapeling van schulden te
helpen doormiddel van kwijtschelding of het
overnemen van de schulden tegen een redelijker
rentetarief.
Sportmogelijkheden voor iedereen
Zutphen en Warnsveld zijn rijk aan sportverenigingen
met betrokken vrijwilligers. De gemeente moet de
drempel om sport te kunnen beoefenen in de gemeente
laag houden en zich blijven inzetten voor sport voor
iedereen.

SPORT EN BEWEGEN
Een investering in de maatschappij
Sport en bewegen zijn een investering in een sterke
maatschappij. Daarbij zijn de volgende uitgangspunten
van toepassing:
Een lokaal sportakkoord moet bijdragen aan gezonde
en energieke inwoners.
Sportverenigingen en hun vrijwilligers vervullen een
cruciale rol in het voortbestaan van
sportverenigingen.
Ondersteun verenigingen en inwoners zodat sport
voor iedereen toegankelijk is.
De gemeente zorgt voor verbinding, begeleiding en
ontwikkeling van visies.
Voor elke doelgroep is er een plek om te sporten en
te bewegen.
Zorg voor een gezonde en vitale leefstijl in de
wijken.
Verduurzaam de accommodaties en zorg voor een
beweegvriendelijke leefomgeving.
Gebruik de sport voor de economische ontwikkeling
van onze gemeente.
Sport en bewegen zijn belangrijk. Middels een lokaal
sportakkoord werken de sport, maatschappelijke
organisaties en de gemeente samen aan gezonde en
energieke inwoners van Zutphen, Warnsveld en de
Hoven. Dit akkoord moet eraan bijdragen dat de
maatschappelijke waarde van sport en bewegen nog
beter wordt benut. Sport en bewegen is geen
kostenpost, maar een investering in een sterke
maatschappij. Burgerbelang laat graag zien hoe
sport en bewegen een bijdrage levert binnen
alle beleidsdomeinen van onze gemeente.

SPORT EN BEWEGEN
Sociaal Domein
Sport en beweging kunnen worden ingezet voor de
gezondheid en het welzijn van onze inwoners. Vier
thema's dragen hieraan bij
1) Vitale sport- en beweegsector
Sportverenigingen en hun vrijwilligers vervullen een
een cruciale rol. De gemeente kan sportverenigingen
helpen vitaler te worden en met professionele
begeleiding ondersteunen. Versterk het sportnetwerk
van de verenigingen. Bied daarnaast professionele
begeleiding bij het ontwikkelen van een visie, het
vinden van passend vrijwilligerswerk en bij het
uitvoeren van nieuwe initiatieven. Zorg voor verbinding
met zorg, welzijn, onderwijs, ondernemers en andere
maatschappelijke organisaties.
2) Sportieve gezonde generaties
Met sport en bewegen worden kinderen fitter, leren ze
te winnen en verliezen en horen ze ergens bij. Sport
moet toegankelijk zijn voor alle kinderen. Als gemeente
moeten wij sporten en bewegen voor de jeugd
toegankelijker en plezieriger maken. Om dit te
realiseren is het faciliteren van de samenwerking
tussen kinderdagverblijven, scholen en de sportsector
voor een afgestemd sportaanbod voor kinderen van alle
leeftijden belangrijk. Creëer bewustwording bij ouders
en verzorgers over het belang van sport en bewegen.
Ondersteun sportaanbieders bij het uitbreiden
van het sportaanbod. Stimuleer en ondersteun
clubs met het ondersteunen van beleid en visie.

SPORT EN BEWEGEN
3) Inclusief sporten en bewegen
Oud of jong, homo of hetero, ziek of gezond, man of
vrouw, met of zonder migratieachtergrond, met of
zonder beperking. Voor iedereen moet er een plek zijn
om te kunnen sporten of bewegen. De gemeente kan
drempels wegnemen en hierbij faciliteren. Maak het
sportaanbod voor specifieke doelgroepen goed
vindbaar en passen bij vraag en aanbod. Stimuleer de
samenwerking tussen de verschillende partijen zoals
zorg- en sportaanbieders. Ondersteun de inwoners die
vanwege een belemmering (bijvoorbeeld financieel)
niet kunnen sporten.
4) Vitaliteit en gezonde leefstijl
Sport en bewegen helpt om mensen gezond te houden
en vitaler te worden. Als gemeente kunnen wij een
gezonde en vitale leefstijl dicht bij de burger brengen,
in de wijk, op school en bij de sportclubs. De gemeente
helpt sportaanbieders bij het creëren van een gezonde
sportomgeving zonder roken, met gezonde voeding en
met een verantwoord alcoholgebruik. Breng kwetsbare
mensen in beweging door lokale samenwerkingen op te
zetten, dicht bij hen in de buurt. Stimuleer
sportaanbieders om een passend sportaanbod te
ontwikkelen. Vergroot de financieringsmogelijkheden
voor mensen die kwetsbaar zijn.
Ruimtelijk Domein
Neem bij de ruimtelijke inrichting de kracht van
sport en bewegen mee. Houd rekening met de
verduurzaming van de sportaccommodaties
en het creëren van een beweegvriendelijke
leefomgeving.

SPORT EN BEWEGEN
Door duurzame sportaccommodaties kan de
energierekening omlaag en is dit tevens een tastbaar
voorbeeld van verduurzaming. Als gemeente kunnen wij
de modernisering en verduurzaming van deze
accommodaties versnellen. Maak een plan voor alle
accommodaties en geef de verduurzaming een
prominente rol in de energiestrategie. Zorg voor
professionele begeleiding en zorg ook hier voor een
goede samenwerking tussen bouwers, beheerders en
gebruikers. Zorg voor eventuele financiering of een
financieringsvorm.
Sporten in de openbare ruimte wordt steeds
populairder. Wij moeten als gemeente een
beweegvriendelijke leefomgeving creëren. Speeltuinen,
schoolpleinen en parken moeten toegankelijker en
beweegvriendelijker worden. Zorg voor voldoende
ruimte voor het fietsen en lopen. Neem een
beweegvriendelijke leefomgeving mee in de
omgevingsvisie. Maak voorzieningen in de buurt die
spelen en bewegen stimuleren. Hou rekening met
voldoende fiets- en looproutes. Gebruik de ideeën van
inwoners en gebruikers.
Economisch Domein
Gebruik de kracht van sport en bewegen voor de
economische ontwikkeling van onze gemeente.
Inspirerende evenementen, sterke teamcompetities en
talentontwikkeling kunnen hierbij helpen.
Inspirerende evenementen kunnen van grote
waarde zijn voor het economisch en
maatschappelijk profiel van onze gemeente.

SPORT EN BEWEGEN
Het stimuleert de lokale economie en verbindt met
inwoners die als vrijwilliger hierbij helpen. Wij kunnen
als gemeente een nieuwe dynamiek ontwikkelen door in
gesprek te gaan met organisatoren en mee te denken.
Maak in samenspraak met de ondernemers en inwoners
een beleidsvisie op evenementen. Faciliteer en stel
stimulering- of sluitpostsubsidies voor evenementen
beschikbaar.
Een sportvereniging met wedstrijden in een sterke
teamsportcompetitie biedt vele voordelen voor een
gemeente. De vereniging kan een rolmodel voor de
jeugd zijn en kan aan verbinding en trots van de
inwoners bijdragen. Er komen meer bezoekers naar de
gemeente Zutphen en de binding met het lokale
bedrijfsleven wordt vergroot. Door een
kwaliteitsverhoging bij sportverenigingen te faciliteren
wordt er een aantrekkelijk leef- en investeringsklimaat
gecreëerd door middel van sport. Werk als gemeente
samen met bonden en sportverenigingen, bevorder de
deskundigheid bij verenigingen en help
sportverenigingen hun zichtbaarheid te verbeteren.
Elke talentvolle sporter verdient de kans om met de
juiste begeleiding door te groeien naar de top. Hierbij
kunnen wij helpen. De gemeente kan bijdragen aan een
verantwoorde (excel)lerende omgeving voor deze
sporters. Stel in de regio vast hoe accommodaties
beschikbaar kunnen komen voor
opleidingsprogramma’s van sportbonden. Ondersteun
sportclubs met de inzet van goede trainers en het
creëren van een verantwoorde lerende omgeving.
Ondersteun daarnaast talentvolle sporters met
een beurs.

GELD EN ECONOMIE
Geldgebrek in de gemeente
Het gaat niet goed met de gemeentefinanciën.
Gemeente Zutphen is al langere tijd een ‘arme’
gemeente, maar vier jaar geleden bleek dat door grote
problemen binnen de portefeuilles zorg en jeugdzorg
de gaten echt niet meer te dichten waren. De gemeente
werd vlak na de verkiezingen geconfronteerd met
miljoenentekorten terwijl vlak voor de verkiezingen de
financiën eindelijk de goede richting uit leken te gaan.
Dit heeft Burgerbelang wederom op de feiten gedrukt.
Al jaren pleiten wij voor een sober financieel beleid
waarbij investeringen ook echt rendement op moeten
leveren. Dit is een voortdurende strijd omdat een
aantal partijen heel graag geld uit willen geven zonder
oog te hebben voor wat het opbrengt. Zo zijn de NUONmiljoenen volledig verdampt.
Gemeente Zutphen heeft geen goede geschiedenis met
betrekking tot bezuinigingen. In plaats van het
aanpakken van de oorzaken die nu in het sociaal
domein liggen, wordt er vooral geld weggehaald bij
zaken die klein maar belangrijk zijn: het sluiten van de
bibliotheek in Warnsveld en het terugschroeven van
andere publieksvoorzieningen.
Er zijn echter ook grote taken die het moeten
ontgelden. Burgerbelang is bijzonder teleurgesteld dat
de gemeente haar basistaken als het toekennen van
vergunningen niet goed uit kan voeren door een gebrek
aan personeel. Het meest treurige is echter de
complete verwaarlozing van onze
verkeersveiligheid.

GELD EN ECONOMIE
Burgerbelang vreest dat het gebrek aan financiële
discipline onze gemeente elk moment weer in tekorten
kan duwen.
De afgelopen vier jaar was het financiële plaatje een
achtbaan met miljoenentekorten, tonnen overschot en
wederom miljoenentekorten. Burgerbelang wil binnen
vier jaar een financieel stabiele gemeente Zutphen. Wij
zullen ouderwets moeten gaan sparen. Daarbij ligt voor
Burgerbelang de focus op verkeersveiligheid en als
project de onderkabeling van de hoogspanning. Voor de
lange termijn is de financiering van de aanbruggen van
de Oude IJsselbrug een prioriteit. Hiervoor zal de
gemeente zelf geld opzij moeten zetten en fondsen aan
moeten boren bij rijk en provincie.
Stimuleer en faciliteer grote projecten door
bedrijven en externe partijen
Onze stad is constant in ontwikkeling en Burgerbelang
is dankbaar voor de prachtige nieuwe bouwwerken die
oprijzen in Noorderhaven, bij het station en elders in de
stad. Het is goed om te zien dat bedrijven willen
investeren in het silhouet van de stad en daarvoor veel
creativiteit inzetten. Dit moet gemeente Zutphen ook
de komende jaren blijven faciliteren en stimuleren. De
gemeente hoeft haar stad niet zelf te bouwen, dat
kunnen haar burgers en bedrijven net zo goed, zo niet
beter. Het is de taak van de gemeente om hen te
helpen.

GELD EN ECONOMIE
Kritisch blijven over het Werkbedrijf
Burgerbelang is altijd kritisch geweest over de
gemeenschappelijke regelingen in Het Plein en Delta.
Deze twee zijn nu opgeheven en er is een nieuw
‘Werkbedrijf’ genaamd ‘GelreWerkt!’. Door corona is dit
belangrijke onderdeel onderbelicht geraakt terwijl de
sociale zorg en werkvoorziening een van de
belangrijkste gemeentelijke taken is. Burgerbelang is
bezorgd of het werkbedrijf daadwerkelijk alle
problemen die er in het verleden waren met de sociale
werkvoorziening kan ondervangen. Daarnaast pleiten
wij nog steeds voor meer regionale samenwerking.
Meetbaarheid van uitgaven
Bij investeringen verwachten wij rendement. Er wordt
niet geïnvesteerd zonder goed of duidelijk doel.
Burgers hebben recht op transparantie.
Inzicht in de gemeentebegroting
Niet alleen de gemeente moet op haar geld letten, de
burgers moeten over haar schouder mee kunnen kijken.
In grote lijnen moet de begroting van de gemeente
bekend zijn bij het brede publiek. De burgers van de
gemeente Zutphen moeten weten waar het om gaat
wanneer wij hen als gelijke partners mee willen nemen
in onze besluitvorming. Elke burger zou jaarlijks een
A4-stencil moeten ontvangen met de gehele begroting.

GELD EN ECONOMIE
Stimuleren van burgerinitiatieven
De gemeente is er voor de burger en niet andersom. De
burgers weten heel goed wat zij, hun bedrijf of hun
wijk nodig hebben. De gemeente moet initiatiefnemers
en werkgroepen met open armen ontvangen. Of het
gaat om het organiseren van een buurtevenement of
een nieuwe manier van burenhulp of misschien iets
waar de hele stad profijt van heeft: de gemeente helpt
mee.
Terughoudend met lastenverzwaringen
Burgerbelang is kritisch over verdere verhogingen van
de gemeentelijke lasten voor burgers en ondernemers.
Dergelijke verhogingen werken in het nadeel van
ondernemers, burgers en in het bijzonder van ouderen
wiens inkomen niet omhoog gaat, maar de uitgaven
wel. Hier dient de gemeente altijd rekening mee te
houden.
Voorzieningen op peil houden
Lokale ondernemers kunnen op Burgerbelang rekenen.
Daar waar mogelijk willen we ondernemers op
economisch zwakkere plekken in de stad faciliteren en
stimuleren. Door het mogelijk maken van zogenoemde
'kansenzones’ kunnen zowel de ondernemer als de
buurt hiervan profiteren. Zo houden wij de
voorzieningen in de wijken ook op peil.

GELD EN ECONOMIE
Hoe gaat Burgerbelang om met de Hanzehof?
De Hanzehof heeft een rijke geschiedenis. De
Buitensoos is een akoestisch monument van
meer dan een eeuw oud. Het theater is geliefd bij
cabaretiers, dansers, muzikanten en toneelspelers.
Het kan zich meten met de theaters in de grote steden.
De Hanzehof heeft helaas ook een geschiedenis van
verkeerde investeringen, te hoge ambities en een
verouderde bestuurscultuur.
Burgerbelang wil de Buitensoos behouden en haar
meer promoten als hart van de Hanzehof. Wij pleiten
voor de sloop van de overbodige ruimtes zodat er een
nieuw en modern theater en muziekcentrum
gerealiseerd kunnen worden. Hiervoor zal er een
slimme manier van investeren nodig zijn met behulp
van commerciële partijen. Het theater zelf zal haar
functie moeten hervinden als gemeentelijke
cultuurbroedplaats door gebruik te maken van
vrijwilligers en op die manier lokale culturele
initiatieven meer te betrekken.
Een slankere organisatie van de Hanzehof maakt ook de
weg vrij om een regionaal cultureel opleidingscentrum
te vormen, als alternatief voor de Muzehof, centraal
gelegen binnen de gemeente Zutphen.

WONEN
Oververhitte huizenmarkt
De afgelopen vier jaar is de huizenprijs in gemeente
Zutphen geëxplodeerd. Dat heeft enerzijds te maken
met het feit dat gemeente Zutphen ‘ontdekt’ is door
mensen uit de grote steden, anderzijds is het een
correctie omdat gemeente Zutphen altijd achterbleef
toen landelijk de prijzen stegen.
Net als de rest van Nederland worden wij nu
geconfronteerd met een enorme woningopgave: de
huizen zijn te duur voor starters en mensen met modale
inkomens en er wordt te weinig bijgebouwd door een
gebrek aan personeel en materiaal.
Voor gemeente Zutphen komt daar helaas bij dat er te
weinig koopwoningen worden bijgebouwd vanwege een
laks woningbeleid waarin huizen voor modale inkomens
geen enkele prioriteit leken te hebben.
Om de balans tussen woonbehoefte en -aanbod weer
terug te vinden stelt Burgerbelang het volgende voor:
De komende vier jaar focus op koopwoningen voor
gezinnen met modale inkomens en starters uit de
eigen gemeente.
De gemeente neemt zelf de regie bij nieuwbouw.
Niet meer uitsluitend via projectontwikkelaars.
Openstaan voor particuliere en coöperatieve
initiatieven. Eventueel voorrang voor mensen die
gezamenlijk hun eigen wijk willen bouwen.
Zoeken naar mogelijkheden om speculatie in de
huizenmarkt tegen te gaan, te denken valt aan
verordeningen voor nieuwbouwhuizen of
pachtconstructies waarbij de gemeente
sturing kan geven aan de prijs.

WONEN
Het is belangrijk om eerlijk te zijn over de huizenmarkt.
De wooncrisis komt niet alleen door lokale fouten, maar
zeker ook door landelijk beleid. Er zijn problemen die
lokaal niet opgelost kunnen worden. Burgerbelang wil
in ieder geval de komende vier jaar alle kansen
aangrijpen om de maatregelen door te voeren die op de
vorige pagina geschetst zijn.
Veilige wijken
Veilig verkeer moet voor de Zutphense politiek de
eerste prioriteit zijn. Burgerbelang heeft de afgelopen
jaren vaak aandacht gevraagd voor onveilige
verkeerssituaties en verkeerspunten. Wij streven in de
toekomst naar een actiever veiligheidsbeleid waarbij de
gemeente periodiek de verkeerssituatie bespreekt met
politie, experts en omwonenden. Bovenal moet er geld
komen voor de aanpak van de verkeersproblematiek. Bij
het opstellen van de gemeentebegroting zal er een fors
bedrag gereserveerd moeten worden voor een nieuw
verkeerscirculatieplan, betere parkeervoorzieningen en
natuurlijk veilige kruisingen.
Revitalisering wijken
In navolging van het succes van de revitalisering van
het Waterkwartier zou de gemeente zich in moeten
zetten voor meer van dit soort projecten voor de andere
wijken. Hiervoor zou de gemeente samen met de
wijkraden budgetten samen kunnen stellen waardoor
over periodes van vijf tot tien jaar ruimte komt voor
noodzakelijke vernieuwingen.

WONEN
Hiervoor zou een centraal plan moeten komen dat
wijken revitaliseert en anderzijds verval kan
voorkomen. Daarnaast kan de gemeente Warnsveld
meer promoten en helpen en ondersteunen bij een van
de beste rommelmarkten in de regio, meer activiteiten
rondom de molen en kerk. Ondersteun elke wijk bij het
leveren van een bijdrage aan de Gondelvaart en help
het Warnshuus en de Dorpsraad. Het op peil houden
van het mooie groen is tevens een belangrijk
aandachtspunt.
Stimuleer bouwplannen particulieren en
ondernemers door regels te beperken
Burgerbelang zet zich in voor minder regels en een
aantrekkelijke woningmarkt voor jongeren, gezinnen en
middenverdieners. Ga als gemeente kijken naar wat wél
kan.
Concreet steunen wij de plannen voor splitsingen van
panden in het centrum en willen wij meer contact met
de provincie over de uitgifte van woningcontingenten.
Verbouw kan gestimuleerd worden in lijn met de
wensen van onze stad door adviezen van de commissie
ruimtelijke kwaliteit (voorheen welstandscommissie)
niet meer bindend te verklaren.
Geen kans voor criminaliteit
Het terugdringen van criminaliteit is een kerntaak van
de gemeente. Burgerbelang pleit voor cameratoezicht
in de binnenstad en intensievere samenwerking
tussen politie, binnenstadondernemers en
gemeente. Voor de woonwijken en Warnsveld is
het van belang om alert te blijven op inbraak.

WONEN
De gemeente informeert haar inwoners over het
veiliger maken van de wijk en stimuleert
burgerinitiatieven op dit gebied.
Leegstand voorkomen en waken voor verpaupering
Pandeigenaren moeten actiever zoeken naar huurders.
Zutphen kent veel eigenaren op afstand, beleggers
soms, met minder interesse in de ontwikkeling van hun
vastgoed in onze binnenstad. Het zou dan ook
verstandig zijn wanneer Zutphen een leegstandswet in
zou stellen en onderhoud afdwingt. In het kader van
leegstand moet er speciale aandacht zijn voor de
winkelcentra Leesten en de Brink. De gemeente moet
veel eerder met eigenaren van panden in contact
komen. Oplossingen voor leegstand liggen vaak niet bij
de gemeente en daarom moet zij proactief open staan
voor kansen die zich aandienen. Waar nodig kijken of
bestemmingsplannen aangepast moeten worden zodat
er een betere invulling kan worden gegeven aan de
panden.
Aandacht voor lokale bouwers
Bij openbare aanbestedingen vallen lokale bouwers
vaak buiten de boot. Toch wil Burgerbelang meer
verbondenheid tussen lokale bouwers en Zutphen. Zo
willen wij hen graag uitnodigen voor bijeenkomsten
over renovaties in de binnenstad en
samenwerkingsverbanden tussen lokale
bouwondernemingen, architecten en
projectontwikkelaars stimuleren. Bijvoorbeeld
voor duurzame renovatie monumentale panden.

WONEN
Huuraanbod voor mensen met modaal inkomen
Voor gemeente Zutphen dreigt hetzelfde scenario als
voor Amsterdam: alleen nog maar huizen voor de meest
kwetsbaren of enkel voor de welgestelden.
Burgerbelang pleit voor een eerste focus op gezinnen
met modale inkomens in het woningbeleid.
Op dit moment vallen mensen die niet in aanmerking
komen voor toeslagen tussen sociale woningbouw en
commercieel aanbod in. Ook het aanbod in de
koopsector voor ‘modale’ huizen is schaars. Voor de
nabije toekomst streeft Burgerbelang naar diverse
woonwijken voor starters en gezinnen.
Duurzaam bouwen is het uitgangspunt
Duurzaam bouwen en verbouwen is vanzelfsprekend.
Investeren in betere isolatie en stroom besparende
maatregelen verhoogt het woongenot en verlaagt de
maandlasten. Hiervoor is wel betere communicatie
nodig. Burgers moeten de mogelijkheden en de
voordelen kennen. Hierin is een rol weggelegd voor de
gemeente.
Focus op isolatie historische panden
Burgerbelang is ontzettend blij met de aandacht die
uitgaat voor het isoleren van historische en
monumentale panden. Met proefprojecten en
Cleantech-oplossingen bespaart onze eigen binnenstad
eindelijk op energie. Onze gemeente heeft nu ook een
aandachtspunt gevonden waarin zij een
voortrekkersrol in kan nemen.

WONEN
Wij pleiten daarom voor het uitbreiden van deze
Cleantechproeven in de binnenstad en meer promotie
rondom dit onderwerp.
Tiny houses
Als er een markt voor is, dan is deze woonvorm prima.
Wij ondersteunen initiatieven op dit vlak, mits er
behoefte en vraag is. Burgerbelang is niet van mening
dat tiny houses een groot onderdeel moet worden van
het woningbeleid. Iedereen heeft bovendien recht op
een volwaardige woning.
Startersleningen
Vooral voor jonge mensen zijn en blijven
startersleningen een goed middel om een eigen woning
te veroorloven. Het is belangrijk om dit onderwerp
onder de aandacht te brengen en actueel te houden.
Maak gemeente Zutphen schoon
Gemeente Zutphen kan nog veel mooier worden
wanneer de gemeente meer investeert in een schone
stad en dorp. Samen met de wijkteams het zwerfvuil
aanpakken en helpen met het opruimen van de
hondenpoep. Meer loslaatgebieden binnen de wijken
zorgen voor verminderen van overlast van hondenpoep.
Hoogspanningskabels onder de grond
Burgerbelang is ontzettend blij dat er eindelijk
beweging is gekomen in het traject om de
hoogspanningskabels in Leesten en Warnsveld
onder de grond te brengen.

WONEN
Hier heeft onze partij zich jarenlang voor ingezet en wij
zijn blij dat deze wens nu breed wordt gedeeld in de
gemeenteraad. Wij zijn wel van mening dat er nu moet
worden doorgepakt. De financiën blijven een heikel
punt, maar zijn niet onoverkoombaar. Onze gemeente
kan en moet gebruik gaan maken van de regelingen die
er zijn om hoogspanningskabels in de buurt van
woningen en wijken ondergronds te brengen.

BESTUUR
Cultuuromslag
De gemeente is er voor de burger. Voor velen was het al
jaren duidelijk dat de bestuurscultuur op het
gemeentehuis noodzakelijke veranderingen in de weg
zat. In ons vorige verkiezingsprogramma pleitte
Burgerbelang dan ook voor een cultuuromslag: de
gemeente is er voor de burger en niet andersom. Sinds
die tijd zien we de gemeente meer in contact komen
met de burgers. Dat gaat goed, maar kan beter.
Op alle vlakken zal de gemeente en haar ambtenaren
ideeën en wensen op moeten halen bij onze eigen
inwoners en ondernemers. We zien ook dat er een
hervorming plaats heeft gevonden onder de nieuwe
gemeentesecretaris waarbij efficiëntie en transparantie
een duidelijke plek hebben gekregen. Burgerbelang wil
dit doorzetten en streeft naar een organisatie die
gestructureerd haar taken vervuld.
Transparantie en openheid
Slechte communicatie blijft een doorn in het oog.
Helaas zagen wij ook de afgelopen raadsperiode
onderwerpen en projecten ten onder gaan, mede door
gebrekkige communicatie. De bevolking heeft recht op
goede informatie over projecten die uitgevoerd worden
in de gemeente, over de zorg waar mensen recht op
hebben, op de mogelijkheden en kansen voor mensen
die werk zoeken, de subsidies die beschikbaar zijn en
nog veel meer. Burgerbelang wil de inwoners betrekken
bij besluitvorming en daarvoor is informatie
essentieel.

BESTUUR
Participatie
In een goed bestuur krijgt de burger de ruimte.
Ondernemers, initiatieven, burgers met geweldige
plannen: de deuren van het gemeentehuis moet
wagenwijd voor hen openstaan want zij maken onze
gemeente. Een goed gemeentebestuur staat naast haar
burgers als gelijkwaardige partners. Wij zijn voor een
dienende overheid die vanuit de burger denkt en niet
vanuit de regels. Hiervoor zijn transparantie en
inspraak wezenlijke onderdelen.
Burgers meer betrokkenheid bij de gemeenteraad
Mede door corona is er eindelijk een versnelling
gekomen in het transparanter maken van de
gemeenteraad. De raadsvergaderingen zijn terug te
zien op Youtube en insprekers zijn welkom. Dit zijn de
eerste stappen richting een grote omslag.
Burgerbelang wil het gemeentebestuur verder duidelijk
zichtbaar maken voor alle geïnteresseerde burgers. Wij
willen meer openheid richting de bevolking over
politieke besluitvorming en de burgers graag betrekken
bij beleid. Hiervoor willen wij de drempel naar
gemeenteraadsvergaderingen verlagen door
vergaderingen aan te passen, vroeger in de avond te
vergaderingen in een begrijpelijke taal met duidelijke
onderwerpen. Mensen mogen makkelijker inspreken. En
wij streven naar een nieuw politiek model waarbij ook
burgers plaats kunnen nemen aan de vergadertafel.
Daarom pleit Burgerbelang voor raadsvergaderingen in
de wijk.

KUNST EN CULTUUR
Verbreding cultuuraanbod
Voorzichtig maar gestaag groeide het culturele aanbod
in Zutphen en Warnsveld. Corona zette daar helaas een
grote rem op. Burgerbelang is altijd een groot
voorstander geweest van grote en kleinschalige
evenementen en heeft zich ingezet voor een divers
aanbod. Dit is nog steeds een belangrijke wens voor de
gemeente Zutphen. Wij willen meer aandacht voor een
breed aanbod van cultuur. Van het levenslied tot aan
het cello-festival, Zutphen is dé gemeente voor jouw
cultuur.
Aandacht voor evenementen
Als gemeente mogen wij trots zijn op de vele duizenden
mensen die zich keer op keer belangeloos inzetten voor
fantastische evenementen. Het Bokbierfestival, de
Dweildag, het Chocoladefestival, het IJsselfestival, het
Beachvolleybal, het Cello- en Beethovenfestival etc. Het
kwam allemaal weer terug vol nieuwe energie. Toch
ondervinden initiatiefnemers vaak nog hinder van
regels, voorwaarden en beperkingen. Daar willen wij
wat aan doen. Zo willen wij meer ruimte voor
betaalbare reclame voor evenementen en helpt de
gemeente waar nodig met het organiseren van de
veiligheid. Herzie het huidige evenementenbeleid om
te kijken of vernieuwingen mogelijk zijn waardoor er
een kwaliteitsverbetering kan ontstaan.

KUNST EN CULTUUR
Ruimte voor cultuur en evenementen in de wijken
Niet alleen de binnenstad moet een plek zijn voor feest,
ook de wijken krijgen de ruimte voor evenementen en
cultuur.
Hiervoor moet budget voor wijken en wijkraden
beschikbaar komen. De gemeente mag ook
evenementen zelf organiseren om groepen bij elkaar te
krijgen en zo integratie te stimuleren. Dit is ook een
opdracht aan de wijkgebouwen, denk aan de
organisatie van markten, multiculturele evenementen
en foodfestivals. Zutphen is een gemeente van smaken.
Warnsveld krijgt fonds voor eigen cultuur en
identiteit
Warnsveld is meer dan een prachtig dorp in het groen
en dat mag zij laten weten. Huisarts Thate, de
Warnsveldse molen en de Overtuin zijn maar een paar
culturele rijkdommen die Warnsveld bezit. Deze
verdienen aandacht en Warnsveld verdient haar eigen
culturele leven. De gemeente kan dit ondersteunen.
Stimuleren van samenwerkingen
Burgerbelang stimuleert samenwerking met betrekking
tot jeugd, school, cultuur en sport. Wij faciliteren graag
gezamenlijke evenementen en het delen van podia,
velden en gebouwen.

KUNST EN CULTUUR
Kunst, cultuur en monumentaal erfgoed biedt
kansen
De bereikbaarheid van Zutphen is altijd een bottleneck
geweest. Als gevolg daarvan is er veel werkgelegenheid
verloren gegaan. Deze trend zet zich voort en dat heeft
consequenties voor het economisch beleid van onze
stad. Tegelijkertijd heeft juist die minder goede
bereikbaarheid ertoe geleid dat Zutphen nu een
aantrekkelijke (vestigings)stad is. Wat eerst een nadeel
was, blijkt nu een voordeel. Wij zetten ons in om de
gemeente Zutphen aantrekkelijk te houden voor
mensen met een hoger inkomen waardoor een sociaal
evenwichtigere verdeling ontstaat.
Monumentenbeleid
Gemeente Zutphen heeft relatief veel monumenten in
vergelijking met andere steden. Wij willen zorgvuldig
met ons erfgoed omgaan en zoeken naar mogelijkheden
om dit zo goed mogelijk te behouden. Waar mogelijk
wordt het ook toegankelijk gemaakt (of behouden) voor
publiek. Dit geldt ook voor toekomstige monumenten
zoals bijvoorbeeld de Meisjesvakschool en het
Baudartiuscollege en de omgeving daarvan. Want ook
deze monumenten zijn bepalend voor de toekomst van
onze stad. Eenmaal afgebroken is het voor altijd weg.
Investeer in kunst en cultuur
Mensen die geïnteresseerd zijn in historie, kunst,
cultuur en erfgoed komen graag in Zutphen.
Toeristen zijn onder de indruk. Wandelen door
de gemeente Zutphen is een feest, wat onder
meer blijkt uit het grote aantal stadsgidsen.

KUNST EN CULTUUR
In de recent verschenen cultuurnota wordt dan ook niet
voor niets gesproken over "De stad als podium". De stad
Zutphen als omgeving waarvan iedereen gebruik kan
maken. Bewoners, bezoekers, toeristen en mensen die
hier werken. Volwassenen ėn kinderen. Rijk en arm. Een
omgeving die inspireert en aanzet tot creativiteit. Wij
vinden het belangrijk om te investeren in kunst en
cultuur. Niet alleen in programmering op de bestaande
podia maar ook in laagdrempelige evenementen op
straat en op onverwachte locaties. In de binnenstad
maar ook in de wijken. Investeren in kunst en cultuur
draagt bij aan het versterken van het
sociaaleconomische profiel van de stad. Dat vraagt wel
om promotie van het cultuuraanbod en een eenduidige
marketingstrategie, gebaseerd op ‘het verhaal van
Zutphen'.
Toekomst van de Hanzehof
De Hanzehof is Zutphen op zijn smalst. Wel een theater
willen hebben dat vervolgens niets mag kosten. Met als
gevolg zeer veel achterstallig onderhoud, wat in de
exploitatie steeds weer tot problemen leidt. Wij zien
het belang van het theater voor de stad. Maar
instandhouding ervan heeft alleen zin als er ook
bereidheid is om het daarvoor benodigde geld
beschikbaar te stellen. Op dit moment is het pand
eigendom van stichting Hanzehof. Wij vinden het een
goede zaak dat het eigendom van het pand over gaat
naar de gemeente. Dat scheelt rondpompen van geld en
maakt duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is. De
Buitensociëteit, één van de kroonjuwelen van
Zutphen, kan veel beter benut worden. Wij zijn
bereid daar in te investeren.

KUNST EN CULTUUR
Binnen het podium van Zutphen kan de toekomstige
Hanzehof (in de wandelgangen nu "huis van de stad"
genoemd) de spin in het web zijn van cultureel en
creatief Zutphen. Een zoemende bijenkorf waar
iedereen, zowel jong als oud, zich thuis voelt. Waar
creativiteit ontstaat en kunst in de brede zin van het
woord zich in allerlei vormen voordoet of kan worden
beoefend en beleefd. Maar ook als een gelegenheid
waar je rustig kan werken, een boek kunt lezen, kan
luisteren naar gedichten of muziek en iets kan eten. Als
we werkelijk iets willen met de Hanzehof moet het roer
drastisch om. Wij vinden het nieuwe concept voor de
Hanzehof, waarin verschillende partijen met elkaar
samenwerken, de moeite van het onderzoeken waard.
Corona
Ook de kunst en cultuursector lijdt onder de gevolgen
van corona. Hoe lang dat nog gaat duren weten we niet.
De gemeente ontvangt hiervoor via het gemeentefonds
extra geld van het rijk. Wij vinden dat de coronacompensatie vanuit het rijk voor kunst en cultuur ook
daadwerkelijk voor die sector moet worden ingezet.

PROVINCIAAL, REGIONAAL,
LANDELIJKE ROL
Rol Stedendriehoek
Gemeente Zutphen moet zich steviger positioneren
binnen de Stedendriehoek. De samenwerking kan beter,
Op veel vlakken wordt gemeente Zutphen nog
gepasseerd ook al is de gemeente de laatste tijd steeds
meer in beeld en actief betrokken hierbij.
Regionale samenwerking
Gemeente Zutphen moet de banden aanhalen met onze
directe buren Brummen, Voorst, Bronckhorst en
Lochem. Met hen kunnen wij onze rol als poort naar de
Achterhoek en brug naar de Veluwe waarmaken. Wij
kunnen onze dienstverleningen verder bundelen en
kosten reduceren. Daarnaast zijn zij de aangewezen
partijen om samen de woningbouw en sociale zorg op
te pakken.
Actieve lobby
Het gemeentebestuur moet het land in. Zij moet actief
zoeken naar kansen, financieringen, subsidies en
werkgelegenheid.
Ambassadeurs
Alle inwoners van Zutphen, Warnsveld en de Hoven zijn
ambassadeurs van de gemeente. Maak daar gebruik van
en help hen met hun verhaal.

DOEN WAAR WE
GOED IN ZIJN
Geen woorden maar daden. Realisatie van alles dat we
hiervoor hebben genoemd vraagt visie, daadkracht,
inzet en geld. Wij zijn bereid om daarin te investeren
omdat we erin geloven dat het de gemeente Zutphen
vooruit helpt. Het is tijd om te kiezen voor nieuw elan!

