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Voorwoord
Beste inwoners van Zutphen,
Waar ik ook fiets in ons mooie Zutphen, altijd
is er dat gevoel van trots. Onze historische
stad wordt steeds aantrekkelijker. Inwoners,
bedrijven, organisaties en overheid bundelen
hun krachten om van Zutphen een nog
prettigere gemeente te maken voor iedereen.
De woonopgaven die er liggen betekenen dat
Zutphen flink gaat groeien, naast alle andere
opgaven die er liggen is dat een hele uitdaging.
Ik popel om daar de komende raadsperiode
weer volop mijn bijdrage aan te kunnen gaan
leveren. Constructief met elkaar samenwerken
aan de nodige klussen die geklaard moeten
worden.
Voor u ligt een ambitieus programma,
een programma dat geschreven is om een
progressief en sociaal antwoord te formuleren

op de uitdagingen van deze tijd. Een programma
dat vooruit durft te kijken. Een stip op de
horizon met concrete acties, met gelijke kansen
voor iedereen, een duurzame toekomst en
goede zorg voor jong en oud. Een programma
dat laat zien dat juist vrijheid en verbinding
ervoor zorgen dat we ons eigen leven kunnen
leiden zonder iemand te laten vallen. Maar
bovenal een optimistisch en realistisch
programma dat gelooft dat we de uitdagingen
van deze tijd het hoofd kunnen bieden als we
samen de schouders eronder zetten.
Denk aan een groene, duurzame stad met volop
ruimte voor fietsers en voetgangers. Een stad
met betaalbare woningen, ook voor starters,
zodat iedereen in Zutphen, Warnsveld of de
Hoven kan blijven wonen. Een gemeente waar

ruimte is om te ondernemen, er altijd wat te
doen is, met een rijk en divers cultureel aanbod
en met aantrekkelijke winkelstraten. Een
gemeente waar we strijden voor gelijke kansen
in het onderwijs. En een veilige gemeente, waar
geen ruimte is voor discriminatie en intimidatie.
Een gemeente waar iedereen zichtbaar zichzelf
kan zijn.
Al deze zaken bereiken we niet alleen. Er is veel
te doen. We staan voor grote uitdagingen om
Zutphen, Warnsveld en de Hoven een fijne plek
voor iedereen te laten zijn. Om dit te bereiken
zet ik graag in op een nieuwe coalitie die vooruit
durft te kijken.

Voor het Zutphen van de toekomst.
Yvonne ten Holder
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Klimaat
Zutphen is een aantrekkelijke gemeente, met een mooie
historische binnenstad, gelegen aan de IJssel, Berkel en
Twentekanaal en omringd door prachtige natuur.

We koesteren al dat moois, maar weten ook
dat het niet vanzelfsprekend is. De alarmerende
toon van klimaatwetenschappers is wat D66
betreft een duidelijke oproep tot het uitvoeren
van een ambitieus, daadkrachtig en realistisch
klimaatbeleid. Het uitstoten van broeikasgassen,
het verlies van biodiversiteit en de huidige
manier van produceren en consumeren
veranderen het klimaat.

Klimaatbeleid is daarom een hoofdprioriteit:
de toekomst staat op het spel, klimaat
verandering raakt al onze inwoners.

We koesteren al dat
moois, maar weten
ook dat het niet
vanzelfsprekend is

Niet in de verre toekomst maar nu al.
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Klimaatbeleid is een
hoofdprioriteit: de
toekomst staat op het spel
In 2030 moet 70% van de elektriciteit in
Nederland duurzaam zijn opgewekt en moeten
we tot wel 30% minder energie verbruiken dan
nu. We zijn al goed op weg in Zutphen en voor
deze doelen gaat D66 zich hard maken.
Dankzij lokale opwekking van energie en
isolatieprogramma’s gaan we er lokaal voor
zorgen dat een warm huis en de elektriciteit
straks voor iedereen betaalbaar blijft. Alleen zo
dragen we bij aan een duurzame samenleving en
economie zonder fijnstof en andere vervuiling.
Daarbij vinden wij het belangrijk dat iedereen
mee kan doen, wat misschien wel de grootste
uitdaging wordt.
Bij de uitvoering van de energietransitie zien
wij een grote rol voor inwoners, bedrijven,
maatschappelijke organisaties en de
woningcorporaties. Maar ook de gemeente
Zutphen en haar vastgoed moeten blijvend
investeren in hernieuwbare energie.
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Klimaatbeleid
• D
 raagvlak voor de energietransitie is
cruciaal. We betrekken inwoners hier volop
bij door met duidelijke afspraken vooraf te
gaan werken. Zo zorgen we voor invloed van
inwoners bij beslissingen over hun directe
woon- en leefomgeving.

• I soleren is hét sleutelwoord voor het
verminderen van ons energieverbruik.
Bovendien levert het flinke financiële
besparingen op. Wij gaan inwoners en
ondernemers wijzen op alle mogelijkheden
om te isoleren. Subsidies en gunstige
leningen zorgen ervoor dat de doelstelling
tot isolatie van woningen en gebouwen
gerealiseerd kan worden.

•	
De gemeente investeert in de omslag van
fossiele energie naar hernieuwbare energie.
D66 wil dat er continu uitgekeken wordt
naar nieuwe, veelbelovende technieken.
We stimuleren de exploitant om het gasnet
hierop voor te bereiden.

• L
 okale warmte-koude-netten met echt
duurzame energiebronnen en opslag- en
uitwisselmogelijkheden krijgen voorrang
op warmtenetten met bronnen die CO2
uitstoten. Kosteneffectiviteit, betaalbaarheid
voor eindgebruikers en democratische
besluitvorming zijn van belang.

•	
Zonnepanelen zijn een uitstekende manier
om schone energie op te wekken. We
starten een project “Duurzame Dakenjacht”
om zoveel mogelijk zonnepanelen op daken
te plaatsen. Het percentage woningen met
zonnepanelen in Zutphen (2020: 15,9%)
gaan we verdubbelen.

•	
De omgevingsdienst houdt scherp toezicht
op de Zutphense ondernemingen voor wat
betreft hun verplichting tot energiebesparing
en duurzame investeringen. Daar waar nodig
wordt gehandhaafd.

• W
 e gaan het scheiden van afval
nog makkelijker maken, door meer
herbruikbare materialen op te nemen in
de afvalverzameling en meer containers
aan te bieden. Circulaire economie vereist
het recyclen van spullen, kringloopwinkels
zijn daarom een belangrijk onderdeel van
circulair Zutphen.

• D
 e Zutphense bedrijven leveren ook
hun bijdrage, door klimaat-neutrale
bedrijventerreinen. Zo halen we niet
alleen de klimaatdoelen, maar creëren
we in de geest van de Cleantechregio
ook economische kansen met nieuwe
werkgelegenheid.
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Zuinig op ons groen, water
en de luchtkwaliteit
Zutphen als stad aan de rivier, omringd door het karakteristieke
coulisselandschap en de prachtige landgoederen, is in zijn
omgeving uniek.

Daar zijn we dus zuinig op. Een gezonde, groene
omgeving is evenals gezondheid zeer waardevol
en hangt daar nauw mee samen. Biodiversiteit,
schoon water, schone lucht en vruchtbare grond
zijn letterlijk van levensbelang. Het liefst breiden
we de natuur in en rondom Zutphen waar
mogelijk uit.

Parken en wijkgroen maken de gemeente
aantrekkelijk. Water doet dat ook. We herstellen
water, rivierloop en kades waar mogelijk in volle
glorie. Dat brengt plezier, natuur en logistieke
kansen. Door te investeren in groen in en
rondom de buurt, door groene gebieden met
elkaar en met omringende natuur te verbinden
en door biodiversiteit te bevorderen krijgt
onze gemeente een natuurlijk karakter en
worden we weerbaarder tegen de gevolgen van
klimaatverandering.
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Groen, water en luchtkwaliteit

• Wij beschermen wilde natuur in parken,
wijken, bermen en op stadsmuren en
er wordt natuurlijk niet gemaaid in het
broedseizoen.

• We ondersteunen inwoners, organisaties
en bedrijven met vergroening van hun
omgeving door aanleg van groene daken
en gevels. Het verstenen van omgeving en
tuinen gaan we tegen.

• H
 et herstel van de waterloop in de stad
betekent ook herstel van natuur. Het geeft
plekken van rust voor ecosystemen en koelt
onze steeds warmer wordende binnenstad.
•	Meer bomen in onder meer Leesten, de
Hoven en de Noorderhaven moeten zorgen
voor schaduw en verkoeling.

• D
 oor te veel roet en fijnstof is de lucht in
onze gemeente niet overal gezond meer.
Houtrook veroorzaakt luchtverontreiniging,
dat is ongezond voor jezelf en voor je
omgeving. Daarom willen wij dat het aantal
schoorstenen in onze gemeente niet groeit
maar juist afneemt, te starten bij nieuw te
bouwen woningen.

• O
 m dit voor elkaar te krijgen gaan we
actieplannen per wijk opstellen om samen
met bewoners de wijk te vergroenen, bomen
te planten en parken of voedselbosjes aan te
leggen.
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Groeiend Zutphen

Wonen:
een betaalbare woning
voor iedereen!
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Zutphen staat voor
een grote uitdaging
TE KOOP

D66 Zutphen omarmt de groei van de stad, maar die groei
vraagt wel om realistische keuzes.

Hoe benutten we de ruimte zodat we een
gezonde en groene gemeente blijven met
betaalbare woningen voor iedereen. D66 wil dat
de gemeente alle inwoners van Zutphen, zowel
jong als oud, hierbij betrekt. Wij durven keuzes
te maken en zetten in op diverse en groene
wijken, waar iedereen gezond en veilig kan
opgroeien en oud worden.

De woningmarkt is al geruime tijd oververhit
en het wordt steeds lastiger om een betaalbare
woning te vinden. Terwijl de behoefte om te
wonen in de buurt van je vrienden, familie of
bij je werk zo groot is. Gelukkig kunnen we
de komende jaren tot 2700 nieuwe woningen
bouwen, maar dat is gelijk ook een grote
uitdaging voor onze gemeente.

D66 Zutphen pleit er voor dat we op zoek
gaan naar oplossingen die we als gemeente
in eigen hand hebben. Wij willen de beperkte
ruimte en het beperkte aanbod slimmer en
eerlijker verdelen, de doorstroming vergroten
en versterken wat een wijk zo fijn maakt
zoals nuttig groen, een gezellige buurtkern en
gezonde speelruimte voor onze kinderen.

12

Programma

Groen

Groeiend

Bruisend

Kansrijk

Sociaal en Vitaal

Democratisch

Verkiezingsprogramma D66 Zutphen 2022

Betaalbaar wonen is een
grondrecht voor iedereen
D66 wil tempo maken met onze woningmarkt toegankelijk
maken voor o.a. de leraar, verpleegkundige, politieagent en
schoonmaker.

Er is samen met inwoners en andere
belanghebbenden de woonvisie 2019-2024
door de gemeenteraad vastgesteld. Het accent
moet de komende jaren gelegd worden op
het beter in balans brengen van het Zutphens
woningbestand en onze bevolkingsopbouw.

Er moet iets veranderen, want er was vanuit
het verleden te veel aandacht voor sociale
huurwoningen. Het woningbouwbeleid gaat
zich meer richten op het bouwen van woningen
in het midden en hoger segment. Bouwen voor
doorstroming biedt kansen voor instromers,
met betaalbare woningen voor starters en jonge
gezinnen.
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Inventariseer
de specifieke behoeften
In Zutphen is de gemiddelde huishoudensgrootte de laatste
jaren gedaald naar minder dan 2,2 personen per huishouden.
In de toekomst zal het aandeel van gezinnen verder afnemen
en het aandeel van kleinere huishoudens (1of 2 personen)
toenemen.

Er is door de D66 motie “Greep en doorstroming
op de woningmarkt”, onderzoek gedaan naar de
woningbehoefte in Zutphen. Uit dit onderzoek
blijkt dat de vergrijzing toeneemt. Vanaf 2035
is 40% van de huishoudens een 65+ huishouden
bij ongewijzigd beleid. De afgelopen jaren zijn
in verhouding vaker oudere huishoudens naar
onze gemeente getrokken (Noorderhaven). Uit
het onderzoek blijkt tevens dat de voorraad

goedkope woningen (huur en koop) voldoende
in evenwicht is met de doelgroep die hier een
beroep op doet. De huidige druk op de markt
vraagt om versnelling en aanscherping van de
uitvoering van de woonvisie. Richt je op starters,
jonge gezinnen en doorstroming van ouderen
naar kleinere betaalbare huizen. Daarmee
komen grote huizen vrij voor de jonge gezinnen.
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Wonen

•	
Kopen van woningen door beleggers
onaantrekkelijker maken door het invoeren
van een zelfbewoningsplicht voor 5 jaar.

•	
Meer vrije huurwoningen bouwen voor
jongeren en starters op de woningmarkt.

•	
Maak gebruik van leegstaande panden in de
binnenstad voor het snel vergroten van het
aanbod.

• O
 vereenkomstig de uitkomsten van
het onderzoek naar woningbehoefte,
voldoende ruimte bieden voor woningen
net onder en net boven de NHG (nationale
hypotheekgrens).

• D
 oorstroming van senioren bevorderen, met
behoud van de huidige huur, waarbij ruimte
vrijkomt voor huurwoningen voor gezinnen.

•	
Inzetten van verhuiscoaches of
doorstroommakelaars om senioren (ook
met koopwoningen) te ondersteunen.

•	
Het splitsen van woningen eenvoudig
maken, evenals het toestaan van (tijdelijke)
kangoeroewoningen voor mantelzorg.

•	
De woningcorporaties investeringsruimte
bieden voor het bouwen van nieuwe
sociale huurwoningen door bestaande
sociale huurwoningen aan hun huurders
te verkopen. Hiermee worden kansen
gecreëerd om in alle wijken van Zutphen,
Warnsveld en de Hoven te streven naar een
mix van inkomensgroepen en leefstijlen.

15

Programma

Groen

Groeiend

Bruisend

Kansrijk

Sociaal en Vitaal

Democratisch

Verkiezingsprogramma D66 Zutphen 2022

Groeiend Zutphen

Mobiliteit
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Zutphen fietsstad!
In Zutphen verplaats je je het gemakkelijkst lopend
of op de fiets.

We maken meer ruimte voor voetgangers en
fietsers in de stad, zonder dat zij elkaar hinderen.
Naar omliggende gemeenten ga je straks
gemakkelijker op de (elektrische) fiets dan met
de auto. Door te investeren in fietsnetwerken en
OV hebben we de auto minder nodig. Daarom
heeft D66 de ambitie voor Zutphen om in 2030
de meest fietsvriendelijke gemeente
van Gelderland te zijn.

Van wie is de stad?

Volgens het rapport van Milieudefensie ‘Van
wie is de stad’ neemt de auto meer dan de
helft van de ruimte op straat in beslag. Voor de
eigen auto ziet D66 Zutphen daarom minder
plek in onze drukke binnenstad. Die ruimte
geeft D66 Zutphen liever aan mensen. Om te
wonen bijvoorbeeld, te wandelen of recreatief
te fietsen. Waar auto’s rijden, willen we dat ze
zo min mogelijk overlast veroorzaken en zo
min mogelijk ruimte in beslag nemen. Meer
blauwe zones bijvoorbeeld, om parkeren van
buitenaf te reguleren en overlast tegen te gaan.
En als er dan toch gebruik gemaakt wordt van
autovervoer dan ziet D66 Zutphen het liefst
elektrische auto’s. Dat is ook beter voor de
luchtkwaliteit van onze stad.
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Elektrisch rijden
Het Klimaatakkoord zet in op elektrisch vervoer als nieuwe
standaard. Daarom is een sterke uitbreiding van het
laadnetwerk nodig.

De uitrol daarvan ligt voor een belangrijk deel
in handen van gemeenten. Een versnelde
aanpak van het laadpalennetwerk is nodig met
als doel een dekkend netwerk van laadpalen
voor elektrische vervoer, ook in Warnsveld en
de Hoven. D66 is blij dat Zutphen niet alleen
palen gaat plaatsen op verzoek van inwoners,
maar ook kiest voor een concessiemodel
(aanbesteden) zoals dit in andere gemeentes

en provincies gebeurt. Een concessiemodel
levert een betere dekking en lagere kosten
op voor de e-rijder. D66 Zutphen wil een
verdubbeling van het huidige aantal laadpalen
(2021: 175). Ook in wijken als Leesten en de
Zuidwijken. Op een duurzame manier bereikbaar
blijven is essentieel voor de Zutphense
economie en onze leefbaarheid.
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Verkeersveiligheid
De veiligheid van voetgangers en fietsers willen we absoluut
verbeteren. We hebben veel schoolgaande kinderen die op de
fiets naar school gaan.

Mensen kunnen op veel wegen nu ook niet
veilig oversteken. D66 wil meer investeren in
projecten die de verkeersveiligheid verhogen
in onze gemeente. De herziening van het
Verkeerscirculatieplan biedt een unieke kans
om de infrastructuur van onze stad veiliger
te maken. D66 Zutphen streeft er naar om
in 2030 de meest fietsvriendelijke gemeente
van Gelderland te zijn. Dit doen we door in
te zetten op projecten die de veiligheid van
onze fietsers en voetgangers verbeteren
door het moderniseren van onze wegen en
fietspaden. Wij denken daarbij aan straten als

de Leeuweriklaan en Paulus Potterstraat, maar
ook een weg als de Pollaan. Ook is een directe
fietsverbinding tussen de Laarstraat en de
Polsbroek, langs het AH-parkeerterrein, een
lang gekoesterde wens van D66 Zutphen.
Een nieuw Verkeerscirculatieplan maakt het
mogelijk om een veilige maximumsnelheid
voor onze gemeente in te voeren. Een snelheid
van 50km/u is in veel verkeerssituaties veel
te hoog. D66 Zutphen wil daarom graag een
maximale snelheid van 30km/u voor Zutphen.
Het instellen van 30km/u als maximale snelheid

voor de bebouwde kom, zou een enorme winst
betekenen voor de veiligheid van fietsers en
voetgangers.

Kortom:

wij willen een proactief verkeerveiligheidsbeleid
en lagere snelheden. En daar hoort handhaving
bij. Flitspalen zijn een effectief middel om de
verkeersveiligheid te verbeteren. D66 pleit dan
ook voor de inzet van flitspalen en snelheid
signaleringsborden op plekken waar te hard
gereden wordt.
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Mobiliteit

•	
Meer ruimte en veiligheid voor onze
voetgangers en fietsers.

•	
Een verdubbeling van het aantal laadpalen
voor onze elektrische mobiliteit.

•	
Verkeersveiligheid als uitgangspunt bij
vernieuwing Verkeerscirculatieplan.

•	
Proactief verkeersveiligheid:
durf te handhaven!

•	
Invoering van 30km/u als maximale snelheid
in onze bebouwde kom.
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Zutphen en zijn omgeving
In 2022 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Ook gaan
we als gemeente aan de slag met de omgevingsvisie stedelijk
gebied en het opstellen van het omgevingsplan.

Belangrijke veranderingen voor onze inwoners en
zeggenschap over hun omgeving. D66 Zutphen
vindt dat de participatie van onze inwoners bij
nieuwe plannen cruciaal is. Verder moet een
goede en adequate serviceverlening aan onze
inwoners bij vergunningverlening onder de
nieuwe Omgevingswet gegarandeerd zijn.

D66 heeft het in de Tweede Kamer voor
elkaar gekregen dat aan de Omgevingswet is
toegevoegd dat de gemeenteraad in bepaalde
gevallen kan verplichten om participatie
aan te bieden aan omwonenden. Een goede
participatie van inwoners zorgt voor draagvlak
bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Ook
moet onze gemeenteraad een actieve rol
blijven spelen bij het uitrollen van de nieuwe
Omgevingswet. Laten we de krachten bundelen
en ons richten op waar we het over eens zijn.
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Omgeving

•	Bij uitrol nieuwe Omgevingswet:
volle participatie voor onze inwoners.

•	
Serviceverlening voor onze bedrijven en
inwoners onder de nieuwe Omgevingswet
moet topkwaliteit zijn.

• E
 en goed werkend Digitaal Loket bij
aanvraag van vergunningen,
snel en accuraat.

?
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Kunst en Cultuur
Kunst en cultuur zijn onmisbaar voor een vitale samenleving,
de Zutphense economie en de mentale gezondheid van mensen.

Cultuurbeleid is voor D66 essentieel omdat
cultuur alles is wat een samenleving voortbrengt
en overdraagt naar volgende generaties. We
zien cultuur breed, het gaat om architectuur,
kunstwerken, muziek, dans, literatuur en natuur.
Kunst houdt ons een spiegel voor, ontroert en
confronteert. Cultuur is de motor achter de
creatieve ontwikkelingen van onze kinderen,
het aangename leefklimaat en de economische
bedrijvigheid in de stad.

Het is voor D66 belangrijk dat iedereen op een
laagdrempelige manier kennis maakt met kunst
en cultuur. In Zutphen hebben we hiervoor
een goede basis dankzij cultuureducatie en
het beleidsconcept de “Stad als Podium”.
Zutphen kent een rijkdom, zeker als het gaat om
historisch erfgoed. Tegelijkertijd laten we kansen
liggen vanwege een niet-passend cultuurbudget.
Het is de hoogste tijd dat we een volwaardig
budget reserveren voor de volwaardige kunst en
cultuursector van onze stad.
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Kunst- en Cultuur

•	
Verhoog het budget kunst en cultuur voor
een sterk cultureel hart en divers cultureel
aanbod.

•	Zutphen moet een blijvende regionale
centrumfunctie vervullen.

•	In de komende raadsperiode investeren
we in gemeentelijke cultuurpanden, goede
huisvesting is onontbeerlijk.

•	
We stimuleren de samenhang en
samenwerking tussen alle culturele
instellingen, en zorgen voor een
evenwichtige spreiding.

•	Broedplaatsen zoals werkplaatsen en
oefenruimtes gaan we beter faciliteren
zodat creatieve makers en jongeren elkaar
kunnen ontmoeten, inspireren, stimuleren,
ondersteunen en samenwerken.

• E
 r is geen cultuur zonder makers:
steungroepen, individuen of verenigingen.

25

Programma

Groen

Groeiend

Bruisend

Kansrijk

Sociaal en Vitaal

Democratisch

Verkiezingsprogramma D66 Zutphen 2022

Zuinig op ons erfgoed
Erfgoed is van grote waarde, het is de drager van onze
geschiedenis en speelt een grote rol in de aantrekkelijkheid,
identiteit en het vestigingsklimaat van Zutphen.

We moeten zuinig zijn op ons erfgoed, het
geeft onze stad uitstraling en sfeer. De historie
van de binnenstad zorgt voor een prettig
verblijfsgebied en een fijn woon- en leefklimaat:
het is onderscheidend! Het draagt bij aan een
duurzame samenleving, niet alleen in de stad
maar ook in het buitengebied, de rivier met haar
oevers en het unieke coulisselandschap.
Tot erfgoed behoort ook groen erfgoed zoals
oude monumentale bomen, lanen, stadsparken
en singels. Behoud van groen erfgoed sluit
aan op lokale D66 doelen: versterking van

duurzaamheid en onze omgeving voorbereiden
op klimaatverandering. Erfgoed moet je volgens
D66 Zutphen koesteren en beschermen, de
komende 4 jaar is hiervoor in het bijzonder
van belang.
De nieuwe Omgevingswet biedt kansen en
risico’s voor het behoud van erfgoed. Zonder de
juiste instrumenten en procedures staat erfgoed
onder druk. D66 zal daarom in de gemeenteraad
een actieve rol spelen als het gaat om behoud
van erfgoed en de randvoorwaarden die
duurzaam beleid mogelijk maken.
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Erfgoed

•	De kennis over verduurzaming van
monumenten vergroten en toegankelijk
maken voor eigenaren en de markt.

•	Het meenemen van cultuurhistorie in
gebiedsvisies en hierin nauwer samenwerken
met de Rijksdienst Cultureel Erfgoed.

•	Het vooraf doen van gebieds- en
typologische inventarisaties.

•	
Inzetten op duurzame herbestemming, om
sloop zoveel mogelijk te voorkomen.

•	Aanwijzing van meer gemeentelijke
monumenten.

•	Behoud, onderhoud en revitalisatie van
waardevolle groenelementen.

•	Eerdere afweging mogelijk maken bij
herbestemming.

•	Herstel van waterwegen en delen van onze
oude vestinggrachten.
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Toeristisch Zutphen
Zutphen heeft met haar geweldige, centrale ligging aan de
IJssel, aan de rand van de Veluwe en de Achterhoek, een enorm
toeristisch potentieel.

Onze stad met haar muziekfestivals en
Zutphense musea is ook op cultureel gebied
een aantrekkelijk reisdoel. Bovendien heeft
cultuur ook een economisch belang. Museum- of
theaterbezoek haalt toeristen naar onze stad en
een hoogwaardig cultureel aanbod helpt daar bij.
Ook de Duitse toerist weet inmiddels Zutphen en
de Achterhoek te vinden. D66 Zutphen gelooft

in duurzame vormen van toerisme en door haar
ligging aan IJssel en Berkel is Zutphen het ideale
vertrekpunt voor fiets- en wandeltochten. Een
elektrisch veerpontje tussen de IJsselkade en de
Tichelbeeksewaard zou toeristisch een mooie
aanwinst zijn. Ook is onze stad met al haar
historische pracht goed te bereiken met de trein
vanuit de rest van Nederland.
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Toerisme

•	Blijf inzetten op duurzame vormen van
toerisme als fietsen en wandelen.

•	Gebruik vooral ons rijke culturele aanbod om
toeristen aan te trekken.

•	Realiseren van voldoende goede
overnachtingsfaciliteiten.
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Goed onderwijs is de basis
In Zutphen zijn we trots op ons unieke en diverse
onderwijslandschap. Goed onderwijs is essentieel om de
kansengelijkheid te vergroten.

Gelijke kansen bieden in het onderwijs vraagt
om lef om ongelijk te investeren. Zodat je
postcode of achtergrond geen belemmerende
rol speelt in de schooladviezen en verdere
schoolloopbaan. Onderwijs betekent een leven
lang leren zodat iedereen zich kan blijven
ontwikkelen.

D66 vindt het van belang dat scholen, ouders,
maatschappelijke organisaties en bedrijven
intensief samenwerken om gelijke kansen in het
onderwijs te bevorderen. Dat is niet alleen van
belang voor de toekomst van onze kinderen en
jongeren zelf, maar ook voor de toekomst van
onze samenleving.

Een goed voorbeeld hiervan is de gemeentelijke
samenwerking tussen de drie O’s:
Onderwijs, Ondernemers en Overheid.

31

Programma

Groen

Groeiend

Bruisend

Kansrijk

Sociaal en Vitaal

Democratisch

Verkiezingsprogramma D66 Zutphen 2022

Onderwijs

•	Werk maken van radicale kansengelijkheid,
het risico op onderwijsachterstand bij
peuters in Zutphen ligt 18% hoger dan het
landelijke gemiddelde. Dat is onaanvaardbaar
hoog en dat willen wij tenminste met de
helft terugdringen.

•	Tijdens hun schooltijd maken kinderen een
belangrijke ontwikkelingsfase door. De
school moet daarbij een veilige omgeving
zijn. Wij spreken basis- en middelbare
scholen aan op hun wettelijke plicht om
LHBTIQ+ acceptatie te bevorderen.

•	We breiden dan ook de vroeg- en
voorschoolse educatie flink uit, door
te verdubbelen in uren, de kwaliteit te
verbeteren en de ouderbetrokkenheid te
versterken.

•	We investeren in Groene schoolpleinen,
speelplaatsen en moestuinen die worden
opengesteld voor de hele wijk.

•	Een rijke schooldag is meer dan alleen
onderwijs, wij willen dat de gymles, zwemles,
muziek, zang, toneel en natuur weer
voldoende ruimte krijgt in de klas.

•	We zetten in op toegankelijke huiswerk
begeleiding voor ieder kind en jongere.

•	Een gebrek aan frisse lucht in het klaslokaal
heeft invloed op de leerprestaties,
concentratie en gezondheid. Daarom
faciliteren wij energie-neutrale en frisse
schoolgebouwen.

•	We intensiveren de mooie samenwerking
tussen het MBO, VMBO, Praktijkschool
en Maatschappelijke Organisaties en het
bedrijfsleven.

•	Wij pleiten voor 0 thuiszitters in Zutphen,
Warnsveld en de Hoven. We voeren actief
beleid om ieder kind en jongere onderwijs
te geven. Als passend onderwijs binnen het
reguliere en speciaal onderwijs niet mogelijk
is, dan moet dagbesteding met maximale
ontplooiingskansen beschikbaar zijn.

•	Extra investeren in Taalhuizen waar
getrainde vrijwilligers, inwoners helpen om
te leren lezen, schrijven en de computer
te gebruiken. De laaggeletterdheid ligt in
onze gemeente op 13-16% en dat moet fors
omlaag.

•	Nieuwkomers krijgen vanaf 2022 de kans
op een nieuwe manier van inburgeren. Voor
iedere nieuwkomer een passend plan voor
inburgering!
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Perspectief op werk
Werk geeft het leven kleur en ritme. Werk biedt niet alleen
bestaanszekerheid, het is ook een belangrijke basis voor sociale
contacten en individuele ontwikkeling.

Daarom moeten er meer mensen aan het werk
in Zutphen: het besteedbaar inkomen in onze
gemeente is minder dan gemiddeld in de regio
en Nederland. Ook ligt het percentage personen
met een bijstandsuitkering 7% hoger dan het
landelijke gemiddelde. Iedereen heeft talenten
en we kunnen meer doen om mensen
de mogelijkheid te geven deze te benutten:
vertrouw op de eigen kracht van mensen en
biedt perspectief op werk!

De arbeidsmarkt strekt zich uit tot buiten de
gemeentegrenzen. Met de regio-deal werken
Rijk, Provincie en onze eigen Cleantechregio,
samen met vraaggestuurd opleiden en
investeren in verborgen arbeidspotentieel.
De energietransitie zal leiden tot een verlies
aan fossiele banen, maar brengt een enorm
potentieel aan nieuwe groene banen met
zich mee. Denk aan technici als monteurs,
installateurs, bouwkundigen en elektriciens.

Goed opgeleide vakmensen zijn cruciaal voor
een geslaagde energietransitie: investeer in de
groene banen van de toekomst!
D66 wil dat Zutphen zo de koploper wordt in de
Cleantechregio bij re-integratie naar werk. Ook
wijkgericht werken aan talentontwikkeling voor
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
via werkervaringsplekken en ondersteuning van
economische zelfstandigheid hoort daarbij.
D66 wil dat iedereen mee kan doen!
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Arbeidsperspectief

•	Maak 1 op 1 begeleiding mogelijk voor
moeilijk bemiddelbare werkzoekenden door
creatieve inzet van bij- en omscholing en
flexibele inzet binnen de arbeidsmarkt.

•	Ga mensen eerder helpen met re-integreren,
met behulp van opleiding of netwerk:
hierdoor voorkom je een langdurige afstand
tot de arbeidsmarkt.

•	Maak het gemakkelijker om een opleiding te
volgen of vrijwilligerswerk te gaan doen als
daarmee de kans op een baan groter wordt.

•	Mensen die niet in een baan terecht kunnen
hebben “recht op werk”, hiervoor zorgen
wij voor meer basisbanen (beschutte
werkplekken, structureel beschikbaarheid
van detacheringsplekken met job-coaching).

•	De positie van arbeidsmigranten verbeteren:
registratie, wonen en leefbaarheid
worden verbeterd in samenspraak tussen
ondernemers en gemeente.

•	Al tijdens het inburgeringstraject zoveel
mogelijk introducties en contacten leggen
met bedrijven en organisaties: werk is net zo
belangrijk voor de inburgering als het leren
van de Nederlandse taal!

•	Een regionaal omscholingsfonds is een must:
iedereen een kans op werk in sectoren waar
vraag is naar nieuwe medewerkers.
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Sterke sociale basis
in wijken en buurten
Zonder een sterke sociale basis zal het beroep op sociale
voorzieningen in Zutphen alleen maar groter worden.

In onze gemeente ligt er een goede
infrastructuur voor de wijkaanpak maar dat
heeft blijvende aandacht nodig. Samenwerken,
wederkerigheid en vertrouwen zijn de
sleutelwoorden. Geen heilige huisjes en
autonome eilanden. De contacten in de wijk
verbeteren, omkijken naar elkaar, initiatieven en

activiteiten verbinden, signaleren en situaties
die om ondersteuning vragen melden. Inwoners
moeten weten waar zij met hun vragen terecht
kunnen en erop vertrouwen dat zij geholpen
worden. De gemeente moet dan wel in actie
komen als zaken niet pluis zijn of niet goed gaan.
Volgens D66 Zutphen kan dit beter en sneller.
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Sociale voorzieningen

•	We maken in samenspraak met bewoners
werk van een vierjarig wijkplan voor elke
wijk, met heldere doelen en verbeterpunten,
met de leefbaarheid als richtsnoer.

•	D66 vindt het belangrijk dat elke wijk, over
levendige en gastvrije ontmoetingsplekken
beschikt zoals bankjes in de straat, zodat er
meer naar elkaar omgekeken kan worden
en buurtinitiatieven ontstaan; meer
naoberschap!

•	Wij faciliteren en vieren het vrijwilligers
werk, het speelt een belangrijke rol in de
saamhorigheid in de wijk.

•	Buurtteams die kortdurende
cliëntondersteuning bieden voor
overbruggingszorg en hulp bij wachtlijsten.

•	Buurtteams die helpen mensen te verbinden
zodat initiatieven kunnen ontstaan
waar bewoners behoefte aan hebben
(wandelgroepjes, stoppen met roken
groepjes etc.).

•	De jongerenwerker en wijkagent moeten
terug in alle wijken zodat er laagdrempelig
contact gelegd kan worden!
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Mensen de helpende hand bieden
Nog te veel gezinnen, jongeren en ouderen hebben een
veelvoud aan problemen en leven daardoor in chronische stress.

Onze basisvoorzieningen vormen het vangnet
om te zorgen dat iedereen meetelt en wij
niemand laten vallen. Armoede moet door de
gemeente tegengegaan worden door onderwijs,
de arbeidsmarkt en inzet van zorg en welzijn.
Wanneer mensen weer snel op eigen benen
kunnen staan, kunnen zij werken aan hun
toekomst.

Mensen moeten vrij zijn om hun leven te leiden
zoals zij dat willen. Voor ouderen is er een aantal
voorwaarden voor deze vrijheid: verzekerd zijn
van een goede verzorgde oude dag, betaalbare
zorg van goede kwaliteit en een veilig huis en
omgeving. Een passende woning op de goede
plek kan het verschil maken. De meeste mensen
kunnen, ook op hoge leeftijd, prima hun eigen
boontjes doppen, we zetten in op zelfstandig
wonen. Wanneer zelfstandig wonen niet meer
gaat, kan begeleid wonen, in een prettige en
veilige omgeving, de oplossing zijn.

In onze gemeente kennen we gelukkig veel
mantelzorgers en vrijwilligers die onmisbare
taken vervullen voor hun medemens. Ze
zijn onmisbaar, maar veel mantelzorgers en
vrijwilligers zijn ook overbelast. Zij verdienen
meer ondersteuning.
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Basisvoorzieningen

•	Intensief in blijven zetten op de “Brede
schuldenaanpak”, die zich richt op preventie
van schulden en het ondersteunen en het
ontzorgen van mensen met schulden.

•	De inzet op het tegengaan van
laaggeletterdheid zien we ook als belangrijk
instrument om schulden tegen te gaan.

•	We steunen vernieuwende initiatieven voor
schuldhulpverlening. Bijvoorbeeld trainingen
over geld en administratie, en experimenten
voor het, onder voorwaarden, overnemen
van schulden. Dit voorkomt dat mensen
hun leven lang achtervolgd worden door
schulden.

•	Mantelzorgers en vrijwilligers ontlasten
met dagbestedingsactiviteiten, logeer- en
respijtzorg.

•	Als antwoord op de vergrijzing gaan
we andere woonvormen stimuleren als
alternatieven voor het verpleeghuis.
Woongemeenschappen in wijken met
openbaar vervoer, waar mensen woonruimte
huren of kopen met de garantie dat er
ondersteuning en efficiënte (verpleeghuis)
zorg geleverd kan worden.

•	Het vangnet voor ouderen in de wijk
vergroten, zodat ouderen mee kunnen
blijven doen, gezond kunnen blijven
leven door verse maaltijden en dagelijkse
bewegingen.

•	Actief inzetten op eenzaamheidsbestrijding,
door de mogelijkheid te bieden bij elkaar te
wonen!
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Jong heeft de toekomst
Onze kinderen verdienen gelijke kansen op een goede start. Maar
in sommige gezinnen is extra hulp bij de opvoeding hard nodig.

Helaas lopen veel kinderen, jongeren en ouders
vast als zij hulp nodig hebben. Vanuit het
oogpunt van kansengelijkheid en het vrij en
zorgeloos kunnen opgroeien en ontwikkelen is
dat onverteerbaar.
Jongeren die opgroeien in dit decennium
worden geconfronteerd met niet alleen een
coronacrisis maar ook met een klimaatcrisis,
een wooncrisis en een sociale ongelijkheidcrisis.

Jongeren zelf kunnen als geen ander helpen
deze crisissen het hoofd te bieden. We moeten
ze dan wel een stem geven én investeren in
jongeren. Uit onderzoek tijdens de coronacrisis
blijkt dat vooral jongeren met een moeilijke
startpositie zich niet gehoord voelen. Zij voelen
zich pessimistisch over hun toekomst.

D66 wil onze kinderen en jongeren de kans
geven om de beste versie van zichzelf te worden
en gezond en veilig op te groeien. Dat betekent
dat in jongerenwerk geïnvesteerd moet worden
in wat zij van belang vinden als het gaat om hun
cultuur, talentontwikkeling, medezeggenschap
en mentale weerbaarheid.
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Hulpverlening

• Schrappen

van de budgetplafonds op het
budget jeugdhulp. Het kan niet zijn dat
ouders, kinderen en jongeren die om hulp
vragen voor een dichte deur staan omdat het
budget op is.

•	Nog beter samenwerken in de keten om
problemen vroegtijdig te signaleren.

•	Mildheid en maatwerk voor jongeren die na
hun achttiende jeugdhulp nodig hebben.

•	Het begint in de wijken, het begint met
het voorkomen dat jongeren zonder
startkwalificaties komen te zitten en
afglijden.

•	We investeren in jongeren die een
misstap zijn begaan, middels coachingen mentortrajecten om zo herhaling te
voorkomen. Laat niemand vallen!
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Gezond samenleven
D66 gelooft in de kracht van de samenleving en dat hebben we
tijdens corona opnieuw duidelijk onderstreept gezien.

Iedereen verdient de kans een gezond leven
te leiden. Toch zijn er grote verschillen tussen
mensen in onze gemeente. Mensen met een
hoger onderwijs diploma leven veel langer in
goede gezondheid dan mensen met maximaal
een mbo-1 diploma. Steeds meer mensen
kampen met een chronische ziekte. Vaak heeft
die te maken met hun omgeving of leefstijl.
Vooral in Zutphen spelen roken, alcoholgebruik,
te weinig beweging en ongezonde voeding
een rol. D66 vindt het belangrijk dat een
gezonde leefstijl voor iedereen toegankelijk en
aantrekkelijk is.

Naast gezondheid zijn er ook andere factoren
die van invloed zijn op ons welbevinden: goed
onderwijs, een goed inkomen, voldoende werk,
goede arbeidsomstandigheden, een gezonde
leefomgeving en gezond gedrag.
Preventie van chronische ziekten, depressies
en overgewicht verdient meer prioriteit dan
symptoombestrijding met medicijnen. Nog altijd
ervaren mensen met psychische aandoeningen
vooroordelen, sociale uitsluiting of simpelweg
onbegrip. Dat belemmert hun kansen en hun
vrijheid om mee te doen in de samenleving.

Het lokale Zutphense preventieakkoord is een
mooie eerste stap op weg naar een gezonde
gemeente waar de gezondheidsverschillen
kleiner worden en waar een gezonde leefstijl
steeds meer vanzelfsprekend wordt. Sport en
bewegen wordt daarin aangemoedigd en D66
vindt het belangrijk dat sportverenigingen
worden ondersteund in hun nieuwe preventieve
rol. We prijzen ons gelukkig met een
verenigingsleven in Zutphen, Warnsveld en de
Hoven dat open staat voor alle groepen en waar
door de vele vrijwilligers werk gemaakt wordt
van een laagdrempelig en veilig sportklimaat.
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Samenleving

•	De gemeente gaat samen met GGD,
zorgverzekeraars en welzijnsorganisaties
sociale en medische problemen meer in
samenhang aanpakken.

•	Over de inrichting van de voorzieningen
in de gezondheidszorg stellen we met alle
partners een gezamenlijk gedragen regiovisie
op. Hiermee realiseren wij onder andere
een weloverwogen inrichting van onze
infrastructuur en willen we behoud van een
toekomstgericht Zutphens ziekenhuis.

•	Meer aandacht voor de preventie van
(chronische) ziekten o.a. door het verzorgen
van voorlichting in de wijk en op scholen
over gezonde voeding (verminderen alcohol,
suiker, zout) en meer bewegen.

•	Het percentage mensen dat wekelijks sport
is 49%, dat percentage moet omhoog naar
ten minste 60%. Stimuleer de Zutphenaar
om elke dag minimaal 30 minuten te
bewegen!

•	Actief werk maken van de lokale doelstelling
“de rookvrije generatie” met als resultaat
dat het percentage rokende jongeren de
komende 4 jaar met 30% afneemt.
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Zutphen de gemeente
die naast de burger staat
Samen maken we de gemeente. Inwoners, organisaties,
gemeenteraad en college gaan gezamenlijk de uitdagingen
aan die de toekomst brengt.

Dat is wat de lokale democratie gezond maakt.
Inwoners en bestuur denken soms anders
over die uitdagingen, waardoor het kan gaan
wringen. Juist om die reden vindt D66 dat
er meer invloed moet komen van inwoners
en belanghebbenden als we voor belangrijke
keuzes staan. De stem van onze inwoners moet
hoorbaar zijn in onze gemeenteraad. Zo maken
we niet alleen samen de stad, maar dagen we
elkaar ook uit.

D66 vindt dat de gemeenteraad om effectief te
kunnen functioneren stelselmatig en actief de
instemming van burgers moet zien te winnen.
Inwoners hoeven het niet altijd volledig eens
te zijn met de besluiten van de gemeenteraad
maar er moet wel begrip zijn voor de gemaakte
overwegingen. Dat vraagt van de raad dat zij
dag in dag uit haar gezag dient te verdienen in
interactie met inwoners en betrokken partijen.
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Participatie

•	Gemeenteraad op locatie: raadsfora kunnen
vaker op locatie vergaderen, om zo tot
betere oplossingen te komen.

•	Raadsvergaderingen worden voorafgegaan
door een ontmoeting met belangstellenden.

•	Jongeren meer betrekken bij de politiek, via
bijvoorbeeld een politiek café, zodat zij zich
kunnen uitspreken over zaken die hen raken
en belangrijk voor hen zijn.

•	Werken met burgertops en burgerfora,
overeenkomstig het voorstel van onze D66
motie: ‘Samenleven is samen kiezen en
samendoen’.

•	In elk participatietraject vooraf duidelijk
vastleggen welke ruimte er is voor
verandering en welk doel participatie kan
hebben.

•	D66 wil financiering van een Zutphens
mediafonds. Een fonds waarin lokale
onderzoeksjournalistiek, talentontwikkeling,
coaching trajecten en samenwerking met
onderwijs een plaats krijgt.
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Overal veilig jezelf
kunnen zijn
Inwoners van Zutphen, Warnsveld en de Hoven zijn pas echt thuis
in stad, dorp of wijk als ze vrij zijn en hun eigen keuzes te maken.

Vrij zijn in wat ze geloven, van wie ze houden of
wat ze dragen. Dat vraagt om een veilige stad.
Op veel plekken is Zutphen veilig, maar het kan
beter. D66 wil daarom dat de gemeente zoveel
mogelijk inzet op voorkomen van intolerantie,
en handhaaft waar dat noodzakelijk is.

Tegelijkertijd waken we voor privacyschendingen
en onnodige inperkingen van onze vrijheid.
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Tolerantie

•	Wij zetten in op extra wijkagenten, zij zijn
bekend in de wijk en spelen een verbindende
en signalerende rol.

•	We willen dat het Meldpunt Discriminatie
beter bekend wordt en via meldingen
mensen bewust worden van hun racisme en
discriminatie, om zo tot gedragsverandering
te komen.

•	We zetten in op het vergroten van
aangiftebereidheid in geval van racisme
en discriminatie: het is belangrijk om een
accuraat beeld te hebben van de echte
cijfers.

•	Bij onveilige situaties thuis staat Zutphen pal
voor het slachtoffer en draagt de gemeente
zorg voor een veilige situatie!

•	Cameratoezicht wordt alleen ingezet als nut
en noodzaak ervan zwaarder wegen dan de
privacy die ermee wordt opgegeven.

MELDPUNT
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Regionale samenwerking

Regio
•	D66 wil dat in bestaande
gemeenschappelijke
regelingen een duidelijke
structuur wordt aangebracht,
met een goede democratisch
en controleerbare
organisatie.

D66 kiest bewust voor regionale samenwerking,
want samen staan we sterker.

Mensen zijn niet aan gemeentegrenzen
gebonden als het gaat om wonen, werken,
sporten en ontspannen. Een sterke regio
met een krachtige economie, een kwalitatief

hoog voorzieningenniveau waar de inwoners
prettig kunnen wonen, vraagt om nauwe
samenwerking.

•	Transparant bestuur is een
eerste voorwaarde, want
regionaal worden belangrijke
besluiten genomen, die
directe gevolgen hebben voor
onze inwoners.
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Zutphen de gemeente waar
goed met publiek geld
wordt omgegaan
De vele goede voorzieningen die Zutphen rijk is brengen en
houden we graag op niveau. Maar de financiën staan onder druk
onder andere door ontwikkelingen van het gemeentefonds.

Ook zijn de reserves beperkt. De onzekerheid
aan de inkomstenkant is ongebruikelijk groot en
daardoor moeilijk in te schatten. Ondertussen
groeit onze gemeente en groeien de opgaven.
D66 zet zich in voor transparant en solide
financieel beleid. Dat betekent dat we
zorgvuldig met gemeenschapsgeld omspringen

en ervoor zorgen dat de begroting tegen
een stootje kan. Zo geven we inwoners het
vertrouwen dat het gemeentebestuur goed
omgaat met hun belastinggeld. D66 heeft de
afgelopen jaren scherpe en moeilijke keuzes
gemaakt, om een stabiele democratische basis
te creëren, we staan voor goed bestuur met
gezonde gemeentefinanciën als fundament.
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Financieel

•	Zowel de raad als de inwoners moeten
eenvoudig online kunnen vinden waar de
gemeente Zutphen geld aan uitgeeft en wat
het effect daarvan is.

•	Begrotingen zijn inzichtelijk en hebben
meetbare, objectieve doelen. Zo kan de
gemeenteraad controleren of het geld goed
besteed wordt en belangrijker, de raad kan
dan ingrijpen en bijsturen.

•	De gemeente verstrekt subsidies aan
inwoners, verenigingen en stichtingen
op basis van hun prestaties. Met een
subsidieregister wordt duidelijk wie welke
subsidie krijgt en met welk doel: helderheid
en transparantie voor de raad en onze
inwoners!
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Kandidatenlijst Gemeenteraadsverkiezingen 2022

1

2

Zutphen

3

4

Yvonne ten Holder

Bram Sommer

Maureen Elshof

Pieter van der Hammen

(Leesten)

(Binnenstad)

(Warnsveld)

(Binnenstad)

5

6

7

8

Isabel van Dijk

Albert ten Have

Marije Freriksen

Yuri Wolf

(Binnenstad)

(Zuidwijken)

(De Hoven)

(Leesten)
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Colofon
Wij als D66 Zutphen/Warnsveld komen
graag in contact met iedereen
die vragen heeft.
Wilt u in contact komen met één van onze
raadsleden, forumleden of het bestuur?
Neem dan contact op via
info@d66zutphen-warnsveld.nl
en laat uw gegevens achter.
Wij zorgen ervoor dat u zo snel
mogelijk contact krijgt met één
van onze mensen.
U kunt ook contact opnemen
via Facebook en Twitter.

Redactie:	Yvonne ten Holder, Albert ten Have,
Huibert Brouwer & Mark Kupers.
Beeld:

Huibert Brouwer, Shutterstock.

Ontwerp:

Studio Wiegers

zutphen.d66.nl
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Laat iedereen vrij, maar niemand vallen

zutphen.d66.nl

