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Bewoners op 1
Meer dan ooit is de Stadspartij Zutphen Warnsveld nodig om
te strijden voor de belangen van de inwoners. Niet slechts
1 keer in de 4 jaar in het stemhokje, maar voortdurend moet
de inbreng van burgers erkend en gewaardeerd worden.
De inwoners verdienen meer mogelijkheden om mee te
denken over de leefomgeving, daar waar ze wonen,
werken en recreëren.
Wij streven naar een bestuur voor deze gemeente dat
veel meer oor en oog heeft voor plannen en ideeën uit de
bevolking. Geef ruimte aan burgerinitiatieven op het gebied
van energietransitie in plaats van je op te hangen aan een
regionaal beleid waar Zutphense inbreng niet in terug te
vinden is. Laat de inwoner zich uitspreken over het nut
van deelname aan de CleantechRegio, waar we nauwelijks
democratische controle over hebben.
Belangen van de inwoners staan al dertig jaar centraal voor
de Stadspartij Zutphen Warnsveld, bij elke keus en afweging
die gemaakt moet worden. De komende jaren zal dat niet
anders zijn. We staan open voor initiatieven en nemen zelf
het voortouw. Bijvoorbeeld om de stad ﬁetsveiliger te
maken door onveilige punten in kaart te brengen en aan
te pakken.
Wij maken ons sterk om de mening van burgers te betrekken
bij belangrijke beslissingen. Bijvoorbeeld door het voortouw
te nemen voor een referendum over deelname aan
bovengemeentelijke samenwerkingen (RES, CleantechRegio,
toenadering tot de Achterhoek) of een openbaar debat over
de nieuwe ambtstermijn voor de burgemeester.

De bewoners
staan op

1

Bewoners op de eerste plaats betekent voor Stadspartij
Zutphen Warnsveld een dienstverlenende gemeente
die luistert naar de inwoners en gebruik maakt van hun
betrokkenheid, kennis en creativiteit. Te vaak constateren
we dat bewoners als lastpakken of tegenstanders
worden gezien.
Wij willen dat bewoners bij alle thema’s structureel, op een
volwassen en transparante manier, betrokken worden en
invloed kunnen uitoefenen. Dat geldt zowel voor thema’s
in de directe leefomgeving als thema’s die op de hele
gemeente betrekking hebben, zoals de Omgevingswet, de
energietransitie en de afvalverwerking.
Bewoners kunnen alleen betrokken zijn als de gemeente
open en transparant communiceert. Dat betekent dat de
gemeente toegankelijk moet zijn in loketten, taalgebruik,
bejegening en bereikbaarheid.

De Stadspartij Zutphen Warnsveld staat voor:
 Herstel van het spreekuur tussen bewoners
en burgemeester & wethouders.
 Betrokken en open bestuursstijl.
 Een onafhankelijke klachtenregeling
voor burgers.
 Ruim baan voor bewonersinitiatieven.

Meer bomen!
Met meer bomen in de gemeente kan Zutphen inspelen
op de hittepieken die klimaatverandering met zich
meebrengen. Alle voorspellingen rond het klimaat laten
toenemende weersextremen zien, zoals langdurig hoge
temperaturen. Het planten van bomen in de bebouwde
omgeving zorgt voor meer schaduw, koelte en het
draagt bij aan de biodiversiteit.
Stadspartij Zutphen Warnsveld kiest daarom juist in die
versteende omgeving voor de aanplant van meer bomen.
Creëer groene looppaden, die voor de bewoners en bezoekers
van Zutphen op hete dagen koelte en schaduw bieden.
Ruimte voor meer groen ontstaat in samenhang met
het autovrij maken van het historische stadshart van
Zutphen. Daar zet de Stadspartij Zutphen Warnsveld
zich voor in. Geen auto’s betekent dat de behoefte
aan parkeerplaatsen in het centrum wegvalt.
Gebruik die ruimte voor bomen, struiken, water,
hagen, geveltuinen. Dat helpt om hittestress bij
mens en dier te voorkomen. Met het bestaande
bomenbeleidsplan zet Zutphen een stap in
de goede richting, maar het moet sneller en
omvangrijker. Versterken van het groen in
bestaande groene longen en aan de rand van
de bebouwing is voor Stadspartij Zutphen
Warnsveld echt onvoldoende. Meer bomen en
andere groenelementen zijn essentieel voor het
leefbaar houden van de versteende omgeving.

Stadspartij Zutphen Warnsveld staat voor:
 Elk gemeentelijk plan toetsen op de
consequenties voor het klimaat.
 Grond beschikbaar maken voor de groeiende
behoefte aan gemeenschapstuinen, en andere
groene bewonersinitiatieven.

In elke wijk moet plaats zijn voor voedseltuintjes
en een gecombineerde school- en volkstuin. Daar
raken kinderen vertrouwd met groen en tuinieren. De
Heufse Hof in De Hoven is daar een mooi voorbeeld van.

Energie besparen
De mogelijkheden voor het benutten van zonnepanelen
op daken moeten veel meer worden uitgebuit. En voor
iedereen betaalbaar zijn. Wij zijn tegen grootschalige
zonneparken en windparken in het buitengebied. Bij cultuurhistorische panden moet onder voorwaarden de aanleg
van zonnepanelen mogelijk zijn, zonder dat daarbij de
monumentale waarde van het pand wordt aangetast.
In de stappen die leiden naar een samenleving zonder fossiele
brandstoffen is energie besparen zéker zo belangrijk als
ontwikkelen van projecten voor wind- en zonne-energie.
Er is volgens de Stadspartij Zutphen Warnsveld
onvoldoende aandacht voor de winst die is te behalen met
energiebesparing en energiezuinig maken van panden.
Initiatieven van burgers zijn waardevol voor de
energietransitie en verdienen dezelfde serieuze aandacht als
plannen van bedrijven en overheden.
Op weg naar een gasloze samenleving moeten we ﬂexibel
zijn en oog houden voor nieuwe ontwikkelingen zoals een
warmtenet, het gebruik van waterkracht of waterstof als
energiebron.

Stadspartij Zutphen Warnsveld staat voor:
 Goed inpassen in de omgeving van projecten
voor energieopwekking. De biodiversiteit mag
niet worden aangetast.
 Tegengaan van lichtvervuiling. Dat bespaart
energie en is goed voor het nachtelijk
dierenleven.
 Energiebesparen moet voor iedereen
mogelijk en betaalbaar zijn.

Fietsveilige stad
Fietsstad Zutphen kan wat Stadspartij Zutphen Warnsveld
betreft dé promotie-slogan van Zutphen worden. Daar
zijn we nog niet, er kan veel verbeterd worden. Fietsers
oproepen om onveilige punten in kaart te brengen is de
eerste stap.
De rode ﬁetspaden zijn mooi in het stadsbeeld, maar ze
liggen vaak naast drukke, gevaarlijke toevoerwegen.
Het verbinden van ﬁetspaden tot logische routes, in de
stad en van en naar Warnsveld, Leesten en De Hoven moet
beter. Met veilige ﬁetsverbindingen in de hele gemeente
kan Zutphen dé ﬁetsstad worden. Dat vraagt ook om
meerdere gratis en bewaakte ﬁetsenstallingen.
Prioriteit voor de ﬁetser betekent minder ruimte voor de
auto. Wij zijn voor een autovrije historische binnenstad
van Zutphen. Daarvoor moeten er rond het centrum wel
voldoende goede parkeervoorzieningen zijn.
Ruime parkeergelegenheid aan de randen van de stad
gecombineerd met vervoer (elektrische shuttle-busjes)
naar het centrum van Zutphen kan een effectieve aanpak
zijn om autoverkeer in de stad te verminderen.
Dat past in de ambitie van Stadspartij Zutphen Warnsveld
om het kleinschalige openbaar vervoer in de gemeente uit
te breiden en te verﬁjnen.

Stadspartij Zutphen Warnsveld staat voor:

 Een goede bereikbaarheid van De Hoven, Warnsveld,

Leesten en andere wijken.

 Open staan voor signalen van inwoners over

toegankelijkheid en bereikbaarheid.

 Veiligheid en toegankelijkheid voor voetgangers,

rollator- en rolstoelgebruikers.

 Gratis bewaakte ﬁetsenstallingen in de hele gemeente.

Betaalbaar wonen
Jongeren en jonge gezinnen moeten betaalbaar kunnen
wonen in Zutphen. Voorkomen moet worden dat ze
noodgedwongen Zutphen verlaten omdat er geen
geschikte en betaalbare woonruimte is. Voor de toekomst
van onze gemeente zijn zowel maatschappelijk als
economisch de jongere generaties keihard nodig.
De Stadspartij Zutphen Warnsveld ziet in Collectief
Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) een goede manier
om voor die doelgroepen betaalbaar wonen mogelijk
te maken. Wooninitiatieven zoals De Knarrenhof, een
woonvorm met meer generaties waar omkijken naar
elkaar normaal is, ondersteunen we graag. Voor dergelijke
andere vormen van woningbouw moet meer bouwgrond
beschikbaar komen.
Stadspartij Zutphen Warnsveld wil geen ongebreidelde
uitbreiding maar woningbouw in balans. Bouwen voor
draagkrachtigen die naar Zutphen willen komen mag niet
ten koste gaan van (sociale) huisvesting voor inwoners met
een kleinere beurs.

Stadspartij Zutphen Warnsveld staat voor:
 Ruimte maken voor tiny houses en andere
vernieuwende alternatieven voor huisvestingsbehoefte
op korte termijn. Ook in het buitengebied kunnen die
een oplossing bieden.
 Omzetten van bedrijfspanden en andere gebouwen
naar woonruimte kan structureel bijdragen aan het
oplossen van tekorten aan huisvesting.

Aanjaagfonds
voor cultuurstad
Zutphen open voor
de Achterhoek
De focus van Zutphen is te eenzijdig gericht op de
Stedendriehoek/Cleantechregio. Zutphen moet niet langer
met de rug naar de Achterhoek toe staan. Hernieuwen
van samenwerking met de regio waarvoor Zutphen
van oudsher een belangrijk centrum is, is volgens de
Stadspartij Zutphen Warnsveld een logische ontwikkeling.
Als het om gezondheidszorg, onderwijs, vervoer,
werkgelegenheid en toerisme gaat richt de Achterhoek
zich deels op Zutphen. Omgekeerd heeft Zutphen daarbij
de regio nodig. Samenwerking zoeken op het gebied van
wonen, werken, energietransitie en klimaatadaptie ligt
voor de hand. Het Waterschap Rijn en IJssel speelt ook
voor ons een centrale rol in het bestendiger maken van de
samenleving tegen weersextremen.
Met de Achterhoek willen we oude relaties herstellen,
banden versterken én uitbreiden met nieuwe verbindingen.
Onderzoek naar de voordelen van samenwerking met
buurgemeenten Lochem, Bronckhorst en Berkelland past
daarin. Zutphen moet zich ontwikkelen tot een belangrijke
schakel tussen de Achterhoek en de Stedendriehoek.

Stadspartij Zutphen Warnsveld gaat voor versterken van:
 Cultuurhistorische verbinding en banden.
 Ambacht en maakindustrie.
 Onderwijs, werkgelegenheid openbaar vervoer en zorg.

Cultuur en kunstbeleving zijn een bindmiddel in de
Zutphense samenleving. Grote culturele instellingen
zoals musea, de bibliotheek en de Hanzehof dragen daar
aan bij, maar een bruisende cultuurstad kan niet zonder
talenten en nieuwkomers. Wij moeten die stimuleren en
faciliteren met broedplaatsen buiten de muren van de
gevestigde culturele instellingen. Met prestatieafspraken
en een herverdeling van geld komt budget vrij voor een
aanjaagfonds voor nieuwkomers.
Een low-budget onderdak voor een kunstlab, reparatiecafé,
oefenruimte of atelier geeft die makers de kans zich te
blijven ontwikkelen. Gebruik van oude industriepanden,
een boerenschuur of leegstaande winkel vraagt ﬂexibiliteit
van de gemeente Zutphen als het gaat om vergunningen
en bestemmingsplannen.
Het initiatief van de Stadspartij Zutphen Warnsveld om de
Buitensociëteit geschikt te maken voor meer dan een enkel
klassiek concert is de investeringen meer dan waard. De
mooiste concertzaal van de regio heeft alles in zich om uit
te groeien tot het Paradiso van het Oosten. Noodzakelijke
investeringen betalen zich in klinkende munt terug!

Stadspartij Zutphen Warnsveld vindt:
 Cultuur hoort laagdrempelig te zijn en toegankelijk
voor iedereen. De gemeente Zutphen doet dat door
evenementen zoals het Heufse Volksfeest en de
Koningsdag Kleedjesmarkt in Warnsveld vrij te stellen
van leges en (kosten voor) vergunningen.
 Dorpen en wijken verdienen steun in hun culturele
eigenheid, bijvoorbeeld door te zorgen voor de nodige
faciliteiten bij activiteiten en evenementen.

Met deze kernthema’s wil de Stadspartij Zutphen Warnsveld naar een andere, open manier om
onze gemeente te besturen. Daarin krijgt de inbreng van de bewoners erkenning en waardering.
Structureel, en niet alleen in het stemhokje. Voor een gemeentebestuur waarin de stem van de
bewoners blijft meetellen.

Kijk voor meer informatie over de kandidaten van de Stadspartij Zutphen Warnsveld op onze website.

info@stadspartijzutphen.nl
www.stadspartijzutphen.nl

