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DE KRACHT VAN SAMEN!
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Voorwoord
Beste inwoners, ondernemers en geintereseerden,

Met veel plezier en trots presenteren wij de doelgerichte punten (partijstandpunten) van Kies
Bewust Lokaal, De kracht van samen!
De meeste politieke partijen hebben op veel onderwerpen een standpunt. Vaak zijn deze
ontwikkeld vanuit een overkoepelende ideologie. Echter, de meeste mensen denken bijna niet
vanuit ideologieën, maar meer een maatschappelijk vraagstuk.
Veel inwoners willen graag over elk vraagstuk weten wat het de gemeenschap gaat kosten en
of daarbij de veiligheid van de inwoner in gevaar is. Inwoners zijn moe van oude politieke
machtspelletjes. Doordoor zijn zij veraf komen te staan van de hedendaagse politiek. Zij
interesseren zich steeds minder voor de bedrijfsvoering van de gemeente. Er klinkt een ander
geluid van inwoners die kleinschalige initiatieven ondernemen en ondersteunen.
Kies Bewust Lokaal zoekt de directe verbinding met de burger. We bedenken per vraagstuk/
thema de beste manier om het op te lossen. De inwoners van Zutphen en Warnsveld zijn onze
“achterban”. Elke wijk is belangrijk en iedere inwoner telt mee.
Besturen doen wij samen! Samen met alle inwoners en ondernemers in alle wijken!
De doelgerichte punten zijn met input en inspraak van inwoners opgezet en uitgewerkt door
onze fractie en de kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen.

De kracht van samen!
Voor de komende periode staan ons nieuwe uitdagingen te wachten. De kandidaten van Kies
Bewust Lokaal zijn ervan overtuigd dat wij samen met de bewoners, instellingen,
ondernemers en verenigingen dit aankunnen.
De fractie komt elke dinsdagavond samen in het stadhuis, van 19:00 tot 22:00 uur. Wij nodigen
actief de inwoners uit om mee te praten en ideeën in te brengen. Samen maken wij de
gemeente mooier. Wij vinden het fijn als u zich vooraf aanmeldt. Stuur een mail naar:
info@kiesbewustlokaal.nl Of meld je aan bij onze facebookpagina Praat en doe mee met Kies
Bewust Lokaal.
Bert Jansen en Petra Ackermans
Lijsttrekkers Kies Bewust Lokaal
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Wie zijn wij?
Net zoals wij inwoners en ondernemers niet in hokjes willen plaatsen, zo is Kies Bewust
Lokaal ook niet in een hokje te plaatsen. Wij zijn sociaal, energiek en ondernemend. Wij zijn
ons ook bewust van de noodzaak van duurzaamheid en onderzoeken diverse mogelijkheden
voordat wij een beslissing nemen.
Wij willen ons inzetten op het versterken van kwaliteit, het reduceren van kwetsbaarheid voor
inwoners en het beheersen van de kosten.
Wij vinden het welzijn van de burger belangrijker dan de welvaart.

Onze kandidaten
Wij zijn trots op onze kieslijst. De fractie van “BewustZW” en de fractie van “Kies lokaal” hebben
gezamenlijk besloten door te gaan, met steun van alle leden. De kandidaten van beide partijen
laten dit ook zien door zich verkiesbaar te stellen. Daarnaast verwelkomen wij nieuwe
kandidaten met ervaring, natuurlijk ook binnen de politiek.

Al onze doelgerichte punten willen wij graag tot uitvoering brengen, samen met U. De manier
waarop wij dat doen staat voor ons centraal. Wij willen geen gemeente zijn die van bovenaf
opdraagt, maar een actieve gemeente die vooraf en met keuzevrijheid u als inwoner opzoekt
en samen met u in gesprek gaat.
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Waar staat Kies Bewust Lokaal voor?

ies Bewust Lokaal zet in op het versterken van kwaliteit van leven, het verminderen
van kwetsbaarheid van onze inwoners en ondernemers en het beheersen van de kosten.

nvloed van burgers moet groter en slagvaardiger, zo zijn wij voorstander van inwonerpanels
en het invoeren van een burgerbegroting.

lke stem telt mee, van jong tot oud en elk onderwerp krijgt de aandacht die het verdient.
Woningen, onderwijs, werk, het creëren van banen, gezondheid, duurzaamheid. Dit alles staat
hoog in het vaandel.

amen ervoor zorgen dat wij een serieuze en krachtige partner zijn voor inwoners,
ondernemers en maatschappelijke organisaties, samen in elke wijk, in de binnenstad en in de
dorpskern.

esturen doen wij samen!

en schone, veilige en leefbare stad. Waar iedereen kan genieten, ontspannen en leven.

onen, werken en leren: de basis die op orde moet zijn.

itdaging zit in: durven kiezen!

amen naar elkaar omkijken.

oegankelijkheid is de norm, niet achteraf aanpassen maar vooruitkijken in alles!

beslissingen nemen voor en met onze inwoners.
5

STEM 14 / 15 / 16 MAART 2022 OP Kies Bewust Lokaal
Doelgerichte punten voor 2022 - 2026

Samenwerken en burgerparticipatie
Samenwerken om deze plannen te realiseren is bijzonder belangrijk. Kies Bewust Lokaal
zoekt actief de samenwerking met inwoners, ondernemers en met maatschappelijke
organisaties. Alleen samen krijgen we het voor elkaar.

Duidelijkheid en doorpakken met lef
Voelt u zich niet gehoord? Kies Bewust Lokaal is bereikbaar voor iedereen. Wij zijn de lokale
partij die naar u luistert, uw vragen en uw gerichte wensen oppakt en deze samen met u
vormgeeft.
Daarnaast vinden wij het belangrijk om begrijpelijk met u te communiceren. Te vaak gebeurt
het dat de gemeente te laat, of niet communiceert met haar inwoners. Kies Bewust Lokaal
luistert naar uw en u wensen en wij lossen actief klachten op. Wij nemen duidelijk afstand van
oude politiek, waarin de vorm boven de inhoud gaat. Onze woorden zijn duidelijk en
transparant. Wij zeggen waar wij voor staan en staan voor wat wij zeggen.

Open bestuur
Een open en transparant bestuur is de norm voor Kies Bewust Lokaal. Het is tijd dat onze
gemeente echt haar inwoners betrekt bij beslissingen. De deuren moeten open. Vooraf vragen
en informeren over veranderingen hoort hierbij. Ons devies is om in gesprek te gaan voordat
veranderingen plaatsvinden.
Om open te zijn moet de gemeente ook goed bereikbaar zijn, bijvoorbeeld door spreekuren op
locatie. De afgelopen jaren zijn dossiers geheim verklaard. Kies Bewust Lokaal wil openheid
en transparantie van zaken, dossiers mogen niet geheim zijn.

Service
Er zijn veel lokale regels. In verordeningen, beleid en werkwijzen. Het college en de raad zijn
vaak niet zichtbaar en worden als belemmerend ervaren in de samenwerking. Kies Bewust
Lokaal wil een onafhankelijke inwonerspanels en ondernemerspanels die regels, beleid en
werkwijzen gaat doorlichten en de gemeenteraad adviseert om de belemmerende regels,
beleid en werkwijzen te schrappen. De Brede Adviesraad Sociaal Domein Zutphen en
Warnsveld (BASD) geeft, gevraagd en ongevraagd, advies aan het college van burgemeester
en wethouders. BASD is een goede stap in de juiste richting.
Binnen de gemeenteraad bespreken wij veel onderwerpen. Om een overzicht te geven van
wat Kies Bewust Lokaal wil, vindt u hieronder enkele van onze doelgerichte punten. Wij gaan
graag met inwoners in gesprek om dit tijdens de komende vier jaar de juiste verdere invulling
te geven. Heeft u een andere mening: overtuig ons en ga het gesprek aan. Ook wij weten niet
altijd wat er in een wijk speelt. Spreek ons aan en kom vooral langs.
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De juiste basis
Een goede start op de woningmarkt, werkgelegenheid en het onderwijs, is de basis die op orde
moet zijn.

Woningmarkt
Wij wonen in een prachtige gemeente met veel natuur en water. Iedereen wil die schoon, groen
en veilig houden. Voor Kies Bewust Lokaal is het helder dat u als inwoner hier veel ideeën
over heeft. Wij gaan graag met u hierover in gesprek en bepalen samen wat nodig is en met
voorrang behandeld moet worden. Want iedere wijk en dorp verdient zijn eigen aanpak. Wonen
is een levensbehoefte en vraagt van de overheid om daadkracht en doorpakken.
De gemeente moet betaalbare woningen bouwen die aansluiten op de vraag uit de
samenleving. Kies Bewust Lokaal wil niet dat alleen de markt de bepaler is van wat er
gebouwd gaat worden, waar er gebouwd gaat worden en hoe hoog kosten voor een woning
gaan worden.
Wij willen betaalbare woningen voor lage bouwkosten bouwen omdat de inwoners daarom
vragen. Het bouwen van kleine houten miniwoningen (Tiny house) stimuleren wij. Uitgangspunt
daarbij is; voor elke inwoner een betaalbare duurzame woning.
Wanneer er een aanvraag binnenkomt om een bestemming van een pand te wijzigen in
woningen, dan dient er van te voren duidelijk te zijn welke bestemming mogelijk is. Zodat er
gericht aanvragen kunnen worden ingediend. Te vaak komen ingestuurde aanvragen terug en
moet het hele proces overnieuw, zoals wij hebben vastgesteld bij de Meisjesvakschool en de
Halterstraat afgelopen raadsperiode. Dit kost de gemeente veel tijd maar wat nog erger is: de
initiatiefnemer kost het ook veel geld en tijd. Hier ligt het probleem volgens Kies Bewust
Lokaal. Nog altijd duurt het ruim 7 tot 10 jaar vanaf moment aanvraag tot de oplevering van
de woning of een gebouw.
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Kies Bewust Lokaal wil ervoor zorgen dat er sneller woningen gebouwd kunnen worden. Daar
zetten wij op in.
Zutphen kan groeien naar zeker 5000 woningen. Door opnieuw in te delen, bestaande
leegstaande bedrijfspanden te verbouwen, wijken herinrichten en het gesprek aan te gaan met
de provincie. De gemeente mag momenteel 2700 woningen bouwen terwijl er nog niet de helft
is vergeven.
Kies Bewust Lokaal wil voor 2030: 2700 woningen erbij en zorgen dat de plannen welke
aangeboden zijn aan college en raad tijdens een intern overleg openbaar komen.

Gooi de deuren open en wees transparant!
Neem niet alleen de raad mee ook de inwoners en ondernemers!
Zorg dat de gemeente groeit. Groei voor iedereen!
Jongeren een eigen plek!

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Maak een aantrekkelijk woonlandschap;
Zorg dat er een doorstroom in woningen komt;
Trek nieuwe inwoners aan;
Hou huidige inwoners vast (o.a. jongeren);
Bouw 2700 woningen voor 2030 ;
Maak plannen voor 5000 totaal (meer woningen = vraag naar voorzieningen);
Zutphen mag groeien ;
Sociale huurwoningen;
Jongeren woningen;
Woningen voor doelgroepen (scheiden, senioren, mantelzorg etc.);
De Hoven mag groeien met sociale huurwoningen en middensegment;
Leegstand aanpakken;
Zelfbewoningsplicht;
Knarrenhof;
Tinyhouses.

Koppel wonen aan doelen: investering in werkgelegenheid, onderwijs en
bereikbaarheid = goed voor de economie
8

STEM 14 / 15 / 16 MAART 2022 OP Kies Bewust Lokaal
Doelgerichte punten voor 2022 - 2026

Veilige en schone leefomgeving voor inwoners en dieren
Wij staan voor een veilige en schone leefomgeving. Onderhoud van openbaar groen,
aanpakken van zwerfafval en zorgen voor onze natuur en dieren zijn hier een belangrijke
onderdelen van.

Wij geloven in een wijkgerichte aanpak, waar de
lijntjes met onze inwoners kort moeten zijn. U als
inwoner weet als geen ander wat er in uw wijk of dorp
speelt en waar uw wensen liggen.
De wens van inwoners is: meer plekken voor fietsen
te parkeren, meer prullenbakken en handhaven op
hondenpoep. Kies Bewust Lokaal streeft hiernaar,
met steun van de inwoners.
•
•
•
•

Meer handhaving;
Meer prullenbakken;
Meer plek voor fietsen;
Meer plek voor groen.

Toezicht en handhaving in de hele gemeente
Veel inwoners klagen terecht over fietsers door de binnenstad die hun fietsen her en der
parkeren, overvolle prullenbakken, te weinig prullenbakken en overlast van hondenpoep.
Ook te hard rijden door onze straten en wijken en het misbruik maken van vergunning- en
gehandicaptenparkeerplaatsen is een probleem. Meer toezicht houden en meer handhaving
moet deze irritaties tegengaan en problemen oplossen.

Werkgelegenheid
Voor elke inwoner is het van belang dat er werk en inkomen is. Dit is de basis om te kunnen
leven. Belangrijk voor iedereen en voor ons als gemeente. Elk gebied in de gemeente telt mee,
samenwerken met de stedendriehoek en de Achterhoek is van belang. Voor een gezonde
economie willen wij zorgdragen voor de industrie en dienstverlening, met name op de
bedrijventerreinen de Mars, Revelhorst, Warnsveld en de Stoven.
Kies Bewust Lokaal is hier helder in: zorg ervoor dat er voldoende werkgelegenheid blijft en
dat nieuwe bedrijven zich hier gaan vestigen. Maak de gemeente Zutphen, en de wijken zoals
Warnsveld en De Hoven aantrekkelijk voor ondernemers en blijf altijd kijken naar
mogelijkheden voor uitbreiding.
Wij zetten in op meer acquisitie om nieuwe bedrijven naar Zutphen toe te trekken. Met name
bedrijven die veel werkgelegenheid opleveren. Hier willen wij ambtelijke capaciteit voor
inzetten.
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Werk draagt bij aan het welzijn van de inwoners en haalt inwoners uit de bijstand. Wij willen
meer aandacht en opdrachten geven aan lokale ondernemers en ZZP’ers. Wij willen actiever
bedrijven werven en de werkgelegenheid in de gemeente Zutphen stimuleren met
impulssubsidies. Belangrijk is om minder regels te hebben, lagere belastingen en om
vergunningen sneller te verlenen.
•
•
•
•

Actief bedrijven werven;
Impulssubsidie;
Stageplekken realiseren;
Leegstand bedrijfspanden tegengaan door actief te controleren en mee te denken om
deze panden optimaal te benutten tegen betaalbare prijzen.

Cleantech
Samen naar een schone toekomst. Economie, innovatie, hightech en ICT; wonen en
leefomgeving; onderwijs, techniekfabriek en arbeidsmarkt; energie en duurzaamheid. Al deze
onderwerpen hangen samen met Cleantech. Kies Bewust Lokaal zet hier sterk op in.
Meer investeren in toekomst gericht ondernemen en in onderwijs zoals de techniekfabriek, van
VMBO tot HBO. Een broedplaats voor jongeren en jonge bedrijven maken. Dit trekt bedrijven
aan en biedt werkgelegenheid.

Het gemeentelijk Werkbedrijf
Het Plein bestaat is sinds 2019 onderdeel van het gemeentelijke “Werkbedrijf” geworden. Het
is binnen de directe verantwoordelijkheid van de gemeentelijk organisatie gekomen. Zo
hebben en houden wij meer grip op de doelstellingen m.b.t. de kosten en kan er meer aandacht
zijn naar het helpen van onze inwoners.

•
•
•

Het werkbedrijf moet meer zichtbaar zijn;
Meer met de inwoner hand in hand om banen te realiseren waar behoefte aan is;
Meer inzetten op bij- of omscholing.

Stedendriehoek, nationaal en internationaal
In de stedendriehoek heeft de gemeente Zutphen al jaren een bescheiden rol ingenomen op
het gebied van werkgelegenheid en het aantrekken van nieuwe bedrijven. Met daadkrachtige
bestuurders die lef tonen willen wij een toonaangevende rol innemen in de Stedendriehoek en
daarbuiten. Regionale, nationale en internationale samenwerking is van groot belang voor de
gemeente Zutphen als het gaat om o.a. kennisuitwisseling en werkgelegenheid. Dit geldt zowel
voor de steden Apeldoorn, Deventer en Zwolle, maar ook ver daarbuiten, zoals de Achterhoek
en Duitsland.
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Onderwijs

Door het teruglopend aantal leerlingen staat het onderwijsaanbod in de gemeente onder druk.
Zutphen heeft een divers onderwijsaanbod dat we moeten koesteren. Het samengaan van
scholen is daarom niet wenselijk. Wel kunnen scholen gebouwen delen om leegstand te
voorkomen. Kies Bewust Lokaal is voor het multifunctioneel gebruik van gebouwen, ook in
het onderwijs. Bijvoorbeeld een wijkcentrum binnen een school zorgt voor saamhorigheid en
contact.
Kies Bewust Lokaal wil inzetten op (digitale) laaggeletterdheid om zo leerproblematiek
vroegtijdig op te sporen. Door te investeren in huiswerkbegeleiding aan leerlingen van alle
leeftijden, ook op het voortgezet onderwijs, voorkom je armoede en uitval op latere leeftijd.
•
•
•

Inzetten laaggeletterdheid;
Investeren in huiswerkbegeleiding (basis tot vwo-onderwijs);
Investeren in onderwijs = het voorkomen armoede en uitval.

Laaggeletterdheid
Alle inwoners, met name kinderen moeten kansen krijgen door zelfredzaamheid op het gebied
van taal. Wij stimuleren dan ook het oprichten van taalhuizen voor de autochtone kinderen met
een andere moedertaal. Voorschools-onderwijs willen wij meer laten samenwerken met onder
andere bibliotheken. Bijscholing van en voor jongeren op middelbare scholen willen wij
ondersteunen.

Educatieve centrum voor duurzaamheid.
Kies Bewust Lokaal ziet nieuwe kansen voor betere benutting en het gebruik van de
Kaardenbol, onder andere door scholen en bedrijven. Jongeren met de voeten in de klei en in
moestuintjes.
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Verkeer en vervoer
Iedereen heeft te maken met het verkeer en vervoer. Kies Bewust Lokaal staat voor een goed
en dekkend openbaar vervoersysteem en verbeterde verkeersstromen. Verkeersveiligheid
staat bij ons hoog op de agenda. Met name de schoolroutes moeten veiliger. Wij willen met u
als inwoner in gesprek om dit te verbeteren.
Zijn er meer knelpunten die volgens u aandacht verdienen, dan horen wij dit graag. Samen
gaan wij dan kijken hoe bepaalde situaties eenvoudig en snel kunnen worden opgelost.
Het station van Zutphen (treinen en bussen) is een belangrijke verbinding met de stad. Dit geldt
natuurlijk voor scholieren en toeristen, maar ook voor mensen die van treinen en bussen
gebruik maken om de afstand tussen werk en wonen te overbruggen. Het station is de
verbinding van de nieuwe wijk Noorderhaven en het centrum. Deze plek verdiend aandacht en
investering. Naast treinverbindingen en een goed wegennet is het van belang om snelle en
veilige fietsroutes te realiseren. Ook voor voetgangers, rolstoelgebruikers en scootmobielen
moeten er veilige verbindingsroutes komen, van en naar het centrum.

Fietsen
Wij zijn voorstander van zoveel mogelijk fietsgebruik, met name naar het stadscentrum. Een
deel hiervan is voetgangersgebied. Het respecteren van in het centrum geldende regels met
betrekking tot venstertijden, parkeren van de fiets etc., is van belang. Er zijn een aantal
fietsparkeer plekken. Uitbreiding daarvan en verwijzing naar deze plekken voor de wat
duurdere elektrische fietsen is een wens van veel inwoners en dit streven wij na. Daarbij kijken
wij ook naar meer mogelijkheden van bewaakte fietsenstallingen.

Parkeren
Parkeren is een veel gehoord probleem in de binnenstad. Het parkeren in de wijken staat
daardoor onder druk. In overleg met inwoners kijken wij naar uitbreiding van blauwe
parkeerzones in de stad en in de wijken. Daarmee wordt regulering van het parkeren beter
voor bewoners, ondernemers en bezoekers. Parkeren voor gehandicapten blijft met name in
de binnenstad mogelijk. Wel moet er meer gehandhaafd worden op het misbruik van de
gehandicaptenparkeerplaatsen.
Het vergunningsbeleid voor parkeren willen wij herzien, met name de vergunningen voor
bedrijven.
Kies Bewust Lokaal wil minder auto's in de binnenstad. Door in de buitenring/ wijken meer
parkeerplaatsen te creëren voor bezoekers en daar een koppeling te maken met elektrische
busjes, kunnen wij al veel auto's van bezoekers uit het stadshart weren en blijven er
parkeerplaatsen vrij voor inwoners. In gesprek met sportverenigingen om de parkeerplaatsen
optimaal te benutten op momenten dat deze leeg staan. Zonnepanelen op parkeerplekken bij
sportverenigingen i.p.v. op de weilanden. Hier meteen aansluitingen maken voor snelle
laadpalen.
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Openbaar elektrische vervoer/ kleine busjes
De motie “Op elektrische wieltjes” van Kies Bewust Lokaal (ingediend door voorheen Bewust
Zw en Kies Lokaal) is uitgevoerd. Inmiddels maken diverse inwoners hier gebruik van. Daar
zijn we blij mee, dit helpt eenzaamheid te voorkomen en te verminderen. Dit moet uitgebreid
worden.
Parkeer- voorzieningen aan de buitenrand van de stad die
voor en door toeristen worden gebruikt. Het elektrische
vervoer met kleine busjes breiden wij uit met een “haal en
breng service”, met goede en effectievere regelingen van
en naar deze parkeerterreinen.

Voor buschauffeurs werken we ook samen met het
Werkbedrijf en Perspectief. Wij gaan voor uitsluitend
elektrisch busvervoer in onze gemeente en breiden het
netwerk van het huidige openbaar vervoersnetwerk waar
nodig verder uit.

Gevaarlijke goederentreinen
De goederentreinen denderen al jaren midden door het stadscentrum en de wijken
Noorderhaven en Noordveen. De veiligheidsrisico’s en geluidsoverlast zijn enorm. Daar moet
snel een einde aan komen. Mogelijk dat er tot 2040 extra overlast van goederentreinen met
gevaarlijke stoffen op het bestaande spoor in Oost-Nederland is. Dit door vertraging in de
aanleg van het “derde spoor”, gedeelte Betuweroute op het Duitse spoor bij Emmerich.
Wij willen dat het college in gesprek gaat met de Rijksoverheid, provincies en Duitsland om
extra druk te zetten de realisatie van het “derde spoor” uit te voeren.

Scheepvaart, recreatievaart en passagiersvaart
De aankomende jaren neemt het vervoer op de rivier de IJssel en Twentekanaal toe. Meer
binnenvaart en minder vervoer per as (vrachtauto’s). Daar kunnen de havens met
ondernemers in Zutphen van profiteren. Recreatievaart zal vaker aanleggen aan de IJsselkade
en in de havens. Meer sportiviteit door kanovaarders.
Op de IJssel en Twentekanaal varen ook schepen die brandbare-, giftige- of
explosiegevaarlijke stoffen vervoeren. Wij willen meer inzicht op de risico’s en we gaan dan
ook met de provincie en het ministerie in gesprek en dringen aan op onderzoek en
maatregelen. De havens willen wij meer exploiteren en ondernemers daarbij ondersteunen
binnen de gemeentelijke verantwoordelijkheid. Het aantal ligplaatsen voor woonschepen
breiden we uit.

13

STEM 14 / 15 / 16 MAART 2022 OP Kies Bewust Lokaal
Doelgerichte punten voor 2022 - 2026

Altijd in de buurt, samen voor elkaar.
Het betrekken van de samenleving staat altijd centraal, meten met de menselijke maat en het
bieden van maatwerk.

Het betrekken van de samenleving is voor Kies Bewust Lokaal een groot goed. Het is
opvallend hoe vaak inwoners om een mening wordt gevraagd terwijl tegelijkertijd het ambtelijk
apparaat al een programma heeft klaarliggen waaruit gekozen dient te worden.
Kies Bewust Lokaal is van mening
dat participatie inhoudt dat burgers en
bedrijven betrokken worden in de
totstandkoming van besluiten en de
uitvoering daarvan. Op dit moment
zien wij dit ook op het stationsplein.
Een groep inwoners heeft een plan.
Het is van belang om deze groep te
horen en samen te kijken of de ideeën
uitvoerbaar zijn. Natuurlijk heeft Kies
Bewust Lokaal ook zijn ideeën. In de
afgelopen jaren hebben wij veel met
inwoners en ondernemers gesproken.
Onze standpunten en doelgerichte
punten zijn daaruit afgeleid.

Toegankelijk Zutphen
Al jaren is de ontoegankelijkheid van met name de binnenstad van Zutphen een doorn in het
oog van inwoners met een beperking. De stoepen en de stad zijn niet toegankelijk genoeg.
Ook staan er veel lantaarnpalen en verkeerbordpalen op stoepen waar je niet veilig langs kan.
Als er een nieuwe weg en/ of stoep aangelegd wordt, houd de gemeente, te weinig rekening
met inwoners die afhankelijk zijn van een rolstoel of scootmobiel of met inwoners die
slechtziend zijn. Dat moet veranderen!
Ook de openbare toiletten zijn niet, of bijzonder moeilijk toegankelijk in de binnenstad,
waardoor inwoners thuisblijven en meer en meer vereenzamen. Moties daarvoor worden
ingediend, maar uiteindelijk gebeurt er niet veel.
Onze fractieleden zijn uitgenodigd door een inwoner. Deze betrokken inwoner heeft ons laten
zien en ons laten beleven hoe slecht de toegankelijkheid in Zutphen is. Tot op heden is er nog
niet veel mee gebeurd. De ingediende motie met het doel de VN-ambassadeurs om advies te
vragen heeft niets geholpen. Bij het verleggen van het (wandel) Kerkpad is achteraf het pad
met extra belastinggeld een beetje rolstoelvriendelijker gemaakt. Beter controleren of de
moties ook daadwerkelijk uitgevoerd worden is een doelgericht punt van ons team. Niet alleen
op papier ook in de praktijk.
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Voor Kies Bewust Lokaal is toegankelijkheid de norm. Bij alles wat wij doen is ons standpunt
met iedereen rekening te houden. Of je een rolstoel, wandelwagen of rollator hebt; iedereen
moet gebruik kunnen maken van de openbare wegen en ruimtes.
Voor ons is werken aan toegankelijkheid:
•
•
•

Bij elke bouw- en verbouw controleren op toegankelijkheid, voordat er gebouwd of
verbouwd gaat worden!
Het realiseren van openbaar toegankelijke toiletten waar iedereen gebruik van kan
maken!
Bij aanpassing van wegen en aanleg van nieuwe wegen VOORAF toetsen op
toegankelijkheid en voor uitvoering de plannen laten aanpassen!

Burgerbegroting
Bij het opstellen van de meerjarenbegroting de inwoners vroegtijdig en actief vragen naar
doelstellingen voor de aankomende jaren. De uitkomsten hiervan in het kader van het
algemeen belang afwegen en opnemen in de begroting.

Buurthuizen
Buurthuizen en multifunctionele centra zijn essentieel in de ondersteuning van onze inwoners.
Wij willen dit stimuleren zodat meer mensen elkaar hier kunnen ontmoeten. Kies Bewust
Lokaal is vanaf het begin een groot voorstander geweest van buurthuis ‘t Warnshuus,
wijkcentrum Waterkracht en een buurthuis in de Hoven. De gemeente moet ervoor zorgen dat
De Hoven een buurthuis krijgt.
Ontmoeten en samenkomen in buurthuizen en multifunctionele centra is waar wij ons de
komende vier jaar sterk voor gaan maken. Ook maken wij ons sterk voor chillplekken voor de
jongeren! In elke wijk!
Wij zijn voor het uitbreiden van deze voorzieningen in onze wijken en dorp Warnsveld, ook in
de wijk Noorderhaven. Het voorkomt eenzaamheid en door persoonlijk contact worden andere
problemen zoals schulden, of pestgedrag eerder opgemerkt. Als inwoner en als vrijwilliger heb
je een vrijetijdsbesteding en kom je meer onder de mensen.

Initiatieven inwoners/ ondernemers
De gemeente Zutphen mag dankbaar zijn met verschillende (particuliere) initiatieven van en
voor jongeren. Voorbeelden zijn het WALHALLAB en het Dagelijks Bestaan. De gemeente
moet dergelijke initiatieven die een nadrukkelijke noodzaak voor huisvesting zoeken, actief
ondersteunen door ze een plek te geven of hun plek te waarborgen.
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Jongeren
Met een “jongeren (app) panel” wil Kies Bewust Lokaal jongeren bij alle vraagstukken en
wensen betrekken. Doelgericht de mogelijkheden onderzoeken van een “campus” als
broedplaats.
De jeugd is van NU en de toekomst van onze gemeente. ‘Wij leven in een saaie gemeente’,
zo wordt dit door veel jongeren ervaren en ook gezegd. Voor en met jongeren willen wij de
uitdaging aangaan een eigen plek te bedenken en te creëren. Er moet veel meer gedaan
worden om jongeren langer aan onze gemeente te binden. Aantrekkelijke en goedkope
(huur)woningen bouwen en aanbieden zijn hier een voorbeeld van. Er moet meer ingezet
worden om jongeren mee te laten praten en zich verbonden te laten voelen bij de gemeente
Zutphen. Jongeren die hulp nodig hebben moeten dit krijgen. Preventieve hulp in
samenwerking met jong tot oud. Op gebied van onderwijs willen wij inzetten op en door het
ontwikkelen van de Techniekfabriek, ICT met hightech met innovatieve doelstellingen en
acties.

Zorg en welzijn
De juiste zorg is belangrijk voor iedereen. Kies Bewust Lokaal vindt het de
verantwoordelijkheid van de gemeente dat iedereen toegang heeft tot zorg op maat, zowel
jong als oud. Ook willen wij investeren in de zorg. Dit door opleidingen naar Zutphen te halen
en door mensen met een uitkering te stimuleren om de zorg in te gaan.

Gelre Ziekenhuis blijft als het nu is
Kies Bewust Lokaal staat voor een volwaardig lokaal ziekenhuis en zet alles op alles om te
behouden wat er nu is. De landelijke politieke partijen en het regeringskabinet in Den Haag
hebben aan de basis gestaan om de zorg uit te kleden. Wij willen dat de inwoners van Zutphen
lokaal worden geholpen. Wij willen niet dat dit regionaal geregeld wordt omdat acute patiënten
dan naar Deventer, Apeldoorn en naar Doetinchem moeten voor behandeling. Er is dan geen
aandacht voor familie en vrienden die maar moeten zien hoe ze bij hun geliefden op bezoek
kunnen gaan en dit vaak niet kunnen betalen. De eenzaamheid en angst slaat meer en meer
toe door de op hol geslagen marktwerking in de zorg. Dit moet stoppen!
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Thuiszorg
Thuiszorg met huishoudelijke hulp is van levensbelang voor het welzijn van het snel in aantal
groeiende inwoners dat hier behoefte aan heeft. Zieken, gehandicapten en ouderen hebben
recht op bescherming en ondersteuning waar dit nodig is. Voor hulpverleners en hulpvragers
is zekerheid van groot belang, zodat beiden weten waar ze aan toe zijn. De nieuwe
ontwikkelingen hierin volgen wij zeer kritisch. Onze voorkeur is géén marktwerking in de zorg
en Jeugdzorg.

Jeugdzorg
Sinds 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de Jeugdzorg. Kies Bewust
Lokaal blijft erop toezien dat jongeren die het nodig hebben, toegang houden tot passende
Jeugdzorg. Financiën of contracten mogen dit niet in de weg staan.

Ouderen en eenzaamheid
Veel van onze inwoners, met name ouderen, leven in eenzaamheid. Wij zetten ons in om deze
inwoners uit het isolement te halen door meer subsidie te verstrekken voor initiatieven en
bijeenkomsten. In buurthuizen willen wij actief inzetten op activiteiten voor ouderen. We
bevorderen de ouderenzorg en hebben aandacht voor Alzheimer.

Armoede
Er komt nog steeds veel armoede voor in onze gemeente. Armoede bestrijden wij, daar waar
nodig, met gerichte acties. Preventief gaan wij jongeren helpen door meer jongerencoaches in
te zetten zodat voorkomen kan worden dat jongeren vastlopen. Mensen krachtiger maken is
een onderdeel om armoede te bestrijden. Dit willen we doen door te investeren in opleidingen,
taalcoaches en begeleiding. Kennis door goed onderwijs verhoogt de kans op werk. Dit draagt
bij aan een gezond en fijn leven zonder afhankelijk te zijn van anderen.

Armoede bestrijden door te investeren!
Kies Bewust Lokaal wil niet alleen investeren in voedselbanken, in meedoeregelingen of in
schuldhulp. Natuurlijk blijven wij de voedselbank ondersteunen. Wij zetten ons ook in om
armoede op te lossen zodat het niet meer nodig is. Naast de schulden overnemen, dient de
gemeente in te zetten op extra hulp bij wonen, werk en opleiding. Door hierin te investeren
voorkom je armoede in de toekomst. Wij willen kinderen en jongeren binnen het gezin extra
hulp bieden als er schulden mee spelen (hulp om mee te doen in de maatschappij).
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Lokale identiteit
Wij zijn trots op onze gemeente, de wijken, de historie en het cultureel erfgoed. De basis voor
de verdere ontwikkeling.

Historie
Wij zijn trots op onze historische binnenstad. De binnenstad trekt veel bezoekers aan en is
goed voor toerisme, musea, hotels, restaurants en werkgelegenheid. Ooit hebben de inwoners
een fontein bijeengebracht en de stad cadeau gedaan. Deze verdient een mooie plek om trots
op te zijn. De Wilhelmina fontein plaatsen wij op een historische plaats in de binnenstad. Met
ruim 900 steunbetuigingen moet er geluisterd worden naar de inwoners en zal er een
onderzoek moeten komen voor de Schupstoel.
Voordat panden verkocht worden gaan wij kijken welke wensen de inwoners hebben, voordat
er nieuwe plannen gemaakt worden. In samenspraak met de inwoner, de ondernemer en de
projectontwikkelaar gaan wij kijken welke nieuwe mogelijkheden het pand krijgt.

Binnenstad
De binnenstad is samen met andere wijken, industrie en dienstverlening de motor van onze
economie en werkgelegenheid. Kies Bewust Lokaal onze stad mag bruisen. Sporten,
samenzijn en ontmoeten. In een groene, veilige en schone gemeente
Veiligheid, onderhoud en het schoonhouden van parken en openbaar groen is noodzakelijk
voor een goede beleving van de stad. Goed overleg en communicatie is daarom van groot
belang. Veel doelgroepen en belangen komen samen op een klein stukje grondgebied dat
gedeeld wordt door bewoners, ondernemers en bezoekers. Zij zorgen gezamenlijk voor dit
gebied. Wij willen alle partijen betrekken bij het versterken van dit gebied. Er is geen goed
structureel platform. De kermis blijft haar plek op de markt in de binnenstad behouden.
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Besturen doen wij samen!

Kies Bewust Lokaal zet in op het versterken van kwaliteit van leven, het verminderen
van kwetsbaarheid van onze inwoners en ondernemers en het beheersen van de kosten.
Daarom moet de invloed van burgers groter en slagvaardiger, zo zijn wij voorstander van
inwonerpanels en het invoeren van een burgerbegroting. Niet van bovenop opleggen maar van
onderaf meebeslissen.
Elke stem telt mee, van jong tot oud en elk onderwerp krijgt de aandacht die het verdient.
Samen ervoor zorgen dat wij een serieuze en krachtige partner zijn voor inwoners,
ondernemers en maatschappelijke organisaties, samen in elke wijk, in de binnenstad en in de
dorpskern. Besturen doen wij samen! De inwoners en hun welzijn zijn altijd leidend (dus niet
het in standhouden van het politieke- of economische systeem!) Geef inwoners zeggenschap.
De kennis en kunde van de samenleving wordt actief ingebracht bij de politieke oordeels- en
besluitvorming. De politiek is oplossingsgericht op basis van dialoog en gezond verstand.

Dit doen wij door:
•

De samenleving actief te betrekken bij de politieke agenda en beleidsvorming;

•

(Ervarings-)deskundigheid en de kennis van onze inwoners optimaal te benutten;

•

Grote thema’s vooraf inspraak en ideeën wisselen met inwoners;

•

Gebruik maken van referendum;

•

Invoeren van de burgerbegroting;

•

Niet de pretentie hebben alles (het beste) te weten;

•

Niet te sturen op partij belang maar op inwoners belang.
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Buiten - gewoon genieten
Sporten, samenzijn en ontmoeten. In een groene, veilige en schone gemeente.

Sporten
Sport is belangrijk voor je gezondheid. Het bevordert het welzijn en helpt fysieke problemen
en emotionele spanningen op te lossen. Ook kan het eenzaamheid voorkomen en bestrijden.
Kies Bewust Lokaal vindt dat iedereen, van jong tot oud, moeten kunnen sporten. Doel is een
gezonde levensstijl bevorderen en voorlichting met begeleiding aanbieden. Financieel
kwetsbare inwoners worden daarbij gesteund. Er is geld beschikbaar voor het stimuleren van
met name kinderen. Wij vinden het van groot belang dat schoolzwemmen gratis is!
•
•
•
•
•
•
•

Sport stimuleert ontmoeten en samenzijn, voorkomt eenzaamheid;
Sport zorgt voor een gezonder leven;
Gratis sporten tot 18 jaar;
Meer samenwerken tussen sportverenigingen en multicultureel centrum de Hanzehof;
Behoud IJsselmeeuwen;
Zwemles gratis voor elk kind (koppel aan onderwijs);
Zorg voor kwaliteit van de voorzieningen.

Wijkcentrum
Buurthuizen en multifunctionele centra zijn essentieel in de ondersteuning van onze inwoners.
Wij willen dit stimuleren zodat meer mensen elkaar hier kunnen ontmoeten. Kies Bewust
Lokaal is vanaf het begin een groot voorstander geweest van buurthuis ‘t Warnshuus,
wijkcentrum Waterkracht en een buurthuis in de Hoven. De gemeente moet ervoor zorgen dat
De Hoven een buurthuis krijgt.
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Kunst en cultuur
Kunst en cultuur zijn belangrijke pijlers van onze economie, zowel voor onze inwoners als voor
toeristen. Wij hebben ons samen met inwoners en ondernemers keihard ingezet voor de
huisvesting van de musea en archeologie in het Hof van Heeckeren. Dit is gelukt.
De bibliotheek heeft veel extra taken gekregen waardoor zij uit de voegen van de
Broederenkerk is gegroeid. De Hanzehof baart nog steeds veel zorgen. Het plan om er een
multiculturele instelling van te maken, waarbij bibliotheek, Muzehof en de Hanzehof gaan
samenwerken, omarmen wij.
Een theater hoort wat ons betreft in een stad als Zutphen. Wij gaan vol voor een
toekomstbestendig Kunst en Cultuurplan voor de Buitensociëteit. Wij streven ernaar de
Hanzehof multifunctioneel te gebruiken, ook voor onder andere sport- en zakelijke activiteiten.
Wel dienen wij er zorg voor te dragen dat de Broederenkerk haar open structuur behoudt. Wij
willen ervoor zorgdragen dat inwoners en toeristen de locatie vrij kunnen bezoeken.
Het Luxor en Dat Bolwerck verdienen aandacht, net als de musea van Zutphen. De subsidies
dienen evenredig verdeeld te worden.

Uitgaan
Kies Bewust Lokaal staat voor een veilige leefomgeving. Veilig uitgaan valt hier ook onder.
Cameratoezicht in de binnenstad draagt hieraan bij. Ook moeten wij samen met jongeren
zoeken naar manieren om hen mee te laten praten over relevante onderwerpen binnen onze
gemeente en de invulling daarvan. Kijken en bespreken voor uitbreiding van plekken voor
jongeren om buiten met vrienden af te spreken en uitgaan en veiligheid kan aan de orde
komen. Wij streven ernaar dat elke wijk een jongerenplek heeft waar ze zelf de regie over
hebben.

Diervriendelijke gemeente
Wij streven naar een diervriendelijke gemeente door meer educatie en het stimuleren van
projecten. Het gemeentelijk onderhoud van de openbare ruimten onderzoeken wij op risico’s
voor dieren en kansen op verbetering. De bestrijding van ongedierte in het kader van de
volksgezondheid lichten wij door. Ook zetten wij in op het voorkomen van dierenoverlast.
De motie ‘Hondveilig’ is ingevoerd op meerdere punten. Toch ligt hier nog werk. Een betere
samenleven met mens en dier. Het opruimen van hondenpoep (meer prullenbakken en
handhaving) en het aanlijnen van honden in speeltuinen zorgt voor een veilige leefomgeving
waar kinderen veilig kunnen spelen. Honden krijgen de ruimte door meer hondenspeelvelden
te creëren.
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Duurzame toekomst
Duurzaam zijn is ook bewust omgaan met energiebesparing en verbruik. Het is een innovatieve
kans energetisch te bouwen en te renoveren, met zonnepanelen op daken. Wij zijn voor een
betaalbare energietransitie. Wij zijn tegen grootschalige zonnevelden en nieuwe windturbines.
Beter is de bestaande 3 windturbines innovatief te verhogen om zo meer rendement te
behalen. Hiermee verbetert het woongenot, gaan energielasten omlaag en is het vooral ook
gezonder. Wij willen meer gebruik gaan maken van het rivierwater met warmtenet ( wij moeten
er voor te waken dat er geen monopolie komt op dit warmtenet, de gemeente is de beheerder)
in en rondom onze gemeente. Inwoners wie zelfvoorzienend willen bouwen moeten
mogelijkheden krijgen.
Duurzaamheid is ook het verbeteren van de luchtkwaliteit, het tegengaan van geluidsoverlast,
lichtvervuiling en laagfrequent geluid.
Kies Bewust Lokaal wil ruimere regelgeving voor het energiezuinig maken van historische
gebouwen door innovatieve maatregelen. Wij willen een duurzaamheids- energiefonds voor
inwoners en ondernemers.

Hoogspanningskabels moeten snel ondergronds
Hoogspanningsmasten met kabels in Warnsveld en Leesten zijn al jaren een groot veiligheiden gezondheidsrisico. Met name voor kinderen. Het levert veel angst op bij inwoners en moet
zo snel mogelijk worden opgelost. Kies Bewust Lokaal zet zich al jaren in om de kabels
ondergronds te krijgen. Het huidige en vorige college van politieke partijen in de gemeente
Zutphen waren steeds voor de verkiezingen wel, maar na de verkiezingen niet meer bereid
hier geld voor uit te trekken. De maat is vol, de kabels moeten zo snel mogelijk ondergronds
in 2022 – 2026. Belofte ligt er nu controleren op nakoming hiervan.
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Straatverlichting en lichtvervuiling
Straatverlichting zorgt voor meer veiligheid op straat. Donkere openbare plekken moeten
worden voorzien van kunstverlichting, maar ook niet te veel. Zonder hierbij de natuurlijke en
veilige leefomgeving voor mens en dieren uit het oog te verliezen. Het overvloedig verlichten
van locaties veroorzaakt ecologische schade. Kies Bewust Lokaal wil onderzoek naar
lichtvervuiling en er moet kritisch gekeken worden naar de huidige straatverlichting en
ecologische effecten.

Minder en schonere auto’s
Kies Bewust Lokaal wil minder auto's in de binnenstad. Dit door in de buitenring meer
parkeerplaatsen te creëren voor bezoekers en daar een koppeling te maken met elektrische
busjes kunnen wij al veel auto's van bezoekers uit het stadshart weren en blijven er
parkeerplaatsen vrij voor de inwoners.

Economie en financiën
Het gaat beter met de economie en daar mag iedereen van profiteren. Wel moet een gemeente
altijd goed en behoedzaam met belastinggeld omgaan. Kies Bewust Lokaal maakt zich sterk
dat de gemeente zich voorbereid op mindere tijden, zodat de inwoners niet de dupe worden.
Onze ondernemers en het toerisme moeten ruim baan krijgen om zich nog meer te
ontwikkelen. Zij zijn immers de motor van onze lokale economie en werkgelegenheid.

Fondsenwerving.
De gemeente moet extra inzetten om voor speciale projecten meer aan fondsenwerving te
doen en hierbij ook meer buiten de huidige kaders kijken. Het inzetten van een speciale
fondsenwerver behoort tot de mogelijkheid. Een goed voorbeeld hiervan is de inrichting van
het museum. Er was geen geld voor gereserveerd en is toch gerealiseerd door inzet van een
fondsenwerver.

Belastingen
Wij willen anders met gemeentelijke belastingen omgaan, door deze niet te verhogen en daar
waar het kan te verlagen. Hondenbelasting willen wij afschaffen. De waarde van de woningen
zijn dusdanig gestegen waardoor er al extra OZB-gelden binnenkomen. De inflatie zou nu
voldoende moeten zijn. In de afgelopen vier jaar was het noodzakelijk om de WOZ te verhogen
i.v.m. wegwerken tekorten.
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Afval = grondstof
Huishoudelijk afval is voor ongeveer 96% te recyclen. Om het afval weer als grondstof in te
kunnen zetten, moet het aan bepaalde voorwaarden voldoen. Geautomatiseerd in een
verwerkingsstraat is een hogere graad van afvalscheiding beter te realiseren dan meer
containers. De technieken zijn er al lang. Vervuiling of vermenging met verschillende soorten
afval is wel de belangrijkste oorzaak dat afval in een verbrandingsoven terecht komt. Kies
Bewust Lokaal vraagt al jaren om bewoners beter te informeren hoe zij een hoogwaardig
afval kunnen inleveren. Ook hebben wij gevraagd om enkele soorten afval, wat bijvoorbeeld
regelmatig rondom afval containers gedumpt wordt, goedkoper of kosteloos in te kunnen
leveren. De samenwerking met de lokale afvalverwerkers die daadwerkelijk een grondstof er
van maken moeten geïntensiveerd worden.

Vastgoed
De gemeente Zutphen is geen vastgoedmakelaar, maar bezit ruim 130 gebouwen. Veel
gemeentelijk vastgoed kan worden verkocht. Kies Bewust Lokaal vindt het beter deze
gebouwen te verkopen. Dit versterkt onze financiële positie en zorgt voor een verlaging van
vaste lasten en onderhoudskosten. Het verkopen van deze panden heeft als doel om er
bijvoorbeeld woningen van te maken.

Winkelleegstand
Winkelleegstand geeft een verpauperd beeld en kan zorgen voor een onveilig gevoel op straat.
Er is en wordt al veel gedaan aan leegstand, maar door mogelijkheden te bieden en te
stimuleren leegstaande panden een andere invulling te geven kan het nog meer verbeterd
worden. Wij willen flexibeler omgaan met bestemmingsplannen om leegstand tegen te gaan
door dubbelbestemming toe te staan. Er moeten eerlijke prijzen komen om het voor
ondernemers aantrekkelijker te maken om in Zutphen, Warnsveld, de Hoven en de
buitengebieden Warken en Leestense broek te gaan ondernemen.

Artikel 1 van de grondwet
Hierin staat dat discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras,
geslacht of op welke grond dan ook, niet is toegestaan. Kies Bewust Lokaal voegt hier
“seksuele geaardheid en handicap” aan toe in alles waar de gemeente beslissingen over
neemt!
Wij willen het LBHTI-initiatiefvoorstel "Herkenbare Regenbooggemeente" uitdragen met de
onderwerpen; situatie op school, veiligheid op straat, melden van onveiligheid, zichtbaarheid
vanuit de gemeente en bijeenkomsten voor LHBTI+ jongeren. Wij willen duidelijk maken wat
de gemeente doet voor de doelgroep.
Wij willen aan de website van de gemeente een pagina toevoegen over LHBTI+. Ook willen
wij peilen of er behoefte is aan een zebrapad of een ander symbool.
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Nawoord
Kies Bewust Lokaal is zich ervan bewust dat u zaken kunt missen in ons Doelgerichte punten
programma. Wij hebben ervoor gekozen om niet te veel woorden te gebruiken maar daden te
laten zien. Actief met inwoners aan de slag te gaan en oplossen daar waar inwoners tegen
een probleem aan lopen. De ervaring leert dat wij veel verkiezingsprogramma’s onder ogen
krijgen waarvan meer dan de helft niet uitgevoerd gaat worden. Kandidaat lijsten tot de nok toe
gevuld zijn met kandidaten maar deze niet beschikbaar zijn zodra zij gekozen worden.
Daarnaast veranderd de wereld zo snel dat vele plannen niet uitvoerbaar zijn.
Onze manier van politiek bedrijven veranderd niet. De weg die wij ingezet hebben vervolgen
wij. Om te weten hoe wij politiek bedrijven kunt u in de bijlages meer lezen over wat wij gedaan
hebben de afgelopen jaren.
O.a. Buurtservice behouden, bibliotheek in Warnshuus behouden, druk opvoeren om een
openbaar toilet te realiseren (verbazingwekkend hoe weinig politieke partijen ons steunde
tijdens corona om de motie tot uitvoering te brengen waar al voor gestemd was). Het MKB en
de horeca ondersteunen zie motie over coronagelden.
Inzetten om de samenleving zo snel mogelijk open te gooien en geen inwoners meer buiten te
sluiten omdat de maatregelen tegen corona dat eisen. Open voor iedereen. Wij hebben het
vertrouwen in onze inwoners en ondernemers dat zij hun gezond verstand gebruiken. Zodat
de gemeente Zutphen veilig open kan.
Wilt u meer weten in de bijlages kunt u de stellingen vinden welke Kies Bewust lokaal heeft
ingevuld voor de Stemwijzer, Mijn Stem en het LHBTI. Tevens kunt u digitaal kijken naar de
moties, schriftelijke vragen en andere belangrijke punten welke de af gelopen jaren door de
raadsleden zijn ingediend.
Mocht u nog vragen hebben schroom niet en mail ons. Wij maken graag tijd voor u vrij.
Info@kiesbewustlokaal.nl

Bijlage 1 Stemwijzer (u kunt ook kijken op mijn stem )
Bijlage 2 Ingediende moties, schriftelijke vragen etc. Raadslid Petra Ackermans
Bijlage 3 Ingediende moties, schriftelijke vragen etc. Raadslid Bert Jansen
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