Zutphen/Warnsveld 2018-2022

Werken en ondernemen
1 Voor alle burgers, voor een sterke stad

1)

Werkgelegenheid vergroten.

Zutphen is als Hanzestad groot geworden door handel en nijverheid. Tot enkele decennia terug was
de gemeente de thuisbasis van grote werkgevers en trokken mensen van heinde en verre naar hier
om aan de slag te gaan bij de vele kantoren en fabrieken. De industrie veranderde en
overheidsdiensten die in de stad gevestigd waren trokken zich terug.
Om het tij te keren moet Zutphen zichzelf weer verkopen. Het is ook aan de wethouders/ambtenaren
om actief de boer op te gaan en te acquireren. Het is onze plicht aan ons deel van het land dat wij als
regiohoofdstad de voorzieningen en werkgelegenheid op peil houden. Daarom heeft Burgerbelang
zich altijd ingezet voor een betere bereikbaarheid van Zutphen en willen wij de rode loper uitleggen
voor bedrijven en organisaties die mee willen bouwen aan Zutphen. Voor de komende vier jaar
zetten wij ons daarom in voor betere afspraken in de regio over het binnenhalen van bedrijvigheid en
het voortzetten van onze rol in de Cleantech-regio.
Burgerbelang wil dat de gemeente nog meer gaat investeren in het aantrekken en behouden van
werkgelegenheid. Ook een HBO, vakopleidingen of meer overheidsinstellingen verdienen een plaats
in onze Hanzestad.
2)

Meer contact gemeente-bedrijfsleven.

Weten wat er speelt. De gemeente moet goed de vinger aan de pols houden: hoe gaat het in de
grootste sectoren van Zutphen? Hoeveel ZZP’ers hebben wij en hoe kwetsbaar of kansrijk is deze
groep? Hiervoor moeten gemeente, wethouders en ambtenaren aan tafel bij ondernemers,
organisaties en branchevertegenwoordigers. Onze grootste werkgevers zijn de zorginstellingen, de
horeca, de handel en de winkels. Hiervoor moeten er vakkundige ambtenaren aanwezig zijn die de
relevante sectoren kennen en kunnen adviseren. Daarnaast moeten we luisteren naar de wensen van
werkgevers: vragen om meer vakgericht onderwijs, HBO, betere bereikbaarheid en realistische regels
moeten worden beantwoord.
3)

Horeca is een belangrijk verdienmodel voor de binnenstad.

De binnenstad heeft zich de afgelopen jaren weer verder ontwikkeld. Wij mogen trots zijn op onze
monumenten, voorzieningen en de vele horecazaken die de stad bruisend maken. Niet voor niks
komt onze binnenstad in aanmerking voor prijzen en raken steeds meer mensen bekend met
Zutphen. Doorpakken is dus het devies. Goede contacten tussen binnenstadsbewoners, binnenstad
ondernemers, politie en gemeente zijn essentieel om de binnenstad de ruimte te geven. Wij pleiten
voor ruimer ondernemen in de horeca, gebaseerd op gedegen marktonderzoek; meer ruimte voor
kleinere evenementen (muziek tijdens diner of op een terras) en aanpassing sluitingstijden, enkel
waar nodig en mogelijk. (Zie ook Veiligheid). Horeca is echter niet alleen voorbehouden voor de
binnenstad. Ook in de wijken en met name in Warnsveld moet plaats zijn voor gezelligheid. Daarom
pleit Burgerbelang ook voor goed horecabeleid buiten het centrum.

4)

Betere bereikbaarheid bedrijven, Betere bereikbaarheid burgers, Vitale
bedrijventerreinen.
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Bereikbaarheid wordt ook de komende vier jaar weer een belangrijk onderwerp. Burgerbelang zal
zich in blijven zetten voor een betere verkeerscirculatie; voor bedrijven, voor winkels en voor
woonwijken. Minder paaltjes en meer gezond verstand.
5)

Minder regels, meer samenspraak.

De komende vier jaar is er weer ruimte voor grote investeringen en dit brengt in een stad als Zutphen
grote verantwoordelijkheden met zich mee. Burgerbelang pleit al jaren voor betere samenspraak
waarbij burgers, ondernemers, initiatiefnemers en gemeente op gelijkwaardig niveau samen zorgen
voor goede voorzieningen en de acceptatie van ambitieuze plannen. Initiatieven, groot en klein,
krijgen zelf ook de ruimte door minder uit te gaan van regels en meer van wenselijkheid.
6)

Eigen ondernemers nog meer betrekken bij de stad.

Er is voor ondernemers in Zutphen veel veranderd en wij hebben gemerkt dat deze nu veel positiever
tegen de gemeente aankijken. En nu kijken we wat extra nodig is. Kleine en grote ondernemers
moeten meer meegenomen worden in de ambities en mogelijkheden van de stad.

Welzijn en zorg
1)

Decentralisaties: Heldere communicatie, duidelijke afspraken richting burgers.

In het sociaal domein en rondom de zorg die mensen nodig hebben is er de afgelopen jaren heel veel
veranderd en deze veranderingen blijven zich doorzetten. Het is dus heel belangrijk dat de gemeente
als aangewezen partij goed communiceert met de mensen die zorg of hulp nodig hebben. Dit vraagt
om een proactieve houding: zoek de mensen op, laat niemand buiten de boot vallen.
2)

Aandacht voor ouderen en mindervaliden!

Burgerbelang zet zich al jaren in voor ouderen en mindervaliden: meer aandacht voor de
toegankelijkheid van de voorzieningen in onze stad en voorkomen dat zij in een isolement
terechtkomen. De komende jaren zal dat belangrijker worden. Ouderen en mindervaliden dreigen
door zeer veel factoren, waar onder de nieuwe decentralisaties, maar ook door de verdere
digitalisering, sneller in een isolement te raken. Dit moeten wij tegengaan door hen te faciliteren op
het gebied van vervoer, een goede woning, begeleiding, een veilige leefomgeving en natuurlijk de
zorg. Wij willen dat de gemeente dicht bij de burger blijft, dat op wijkniveau mensen terecht kunnen
voor zorg en gezelligheid en dat mobiliteit voor iedereen een recht is. Meten is en weten en de
gemeente moet zelf goed weten hoeveel ouderen en mindervaliden er zijn en hoeveel hulp zij krijgen
of nodig hebben.
#009de0
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3)

Jaag de jeugd niet weg.

Het vasthouden van de groep tussen 18 en 28 belemmert onze gemeente in haar groei. Wij willen
daarom meer voor de jeugd doen. Niet alleen op het gebied van ontspanning (al zijn hier ook
verbeteringen noodzakelijk), maar vooral op het vlak van persoonlijke ontwikkeling kan de gemeente
de jeugd meer bieden: een positief klimaat voor jeugd met een relevant aanbod van woningen, werk,
broedplaatsen en opleidingen.
4)

Meer ruimte voor hoger onderwijs en vakopleidingen in Zutphen

Een HBO voor Zutphen is niet alleen een wens van velen, het is ook een voorwaarde voor een sterke
stad. Onze gemeente heeft altijd behoefte aan werkgelegenheid, jongeren en nieuwe initiatieven.
Onderwijs en opleidingen zorgen daarvoor.
5)

Buurthuizen en wijkteams. Betere samenwerking. Meer geld voor buurthuizen.

Zutphenaren en Warnsvelders voelen zich betrokken bij hun buurt, hun wijk en de mensen om hen
heen. De gemeente faciliteert hen en stimuleert wijkinitiatieven met ondersteuning voor buurthuizen
en wijkteams. Deze kunnen rekenen op een eigen budget en op een goede samenwerking met de
gemeente. Buurthuizen moeten plekken worden voor ontspanning en samenzijn. Alle wijken moeten
er een krijgen of behouden.
6)

Verbeter verblijfsklimaat; aanpakken geluidsoverlast en luchtvervuiling

Geluidsoverlast en luchtvervuiling moeten verder teruggedrongen worden. Hiervoor moeten nieuwe
oplossingen komen. In de komende jaren zal de stad zich klaar maken voor meer elektrisch vervoer.
De wegen en spoorwegen rond en door de gemeente kunnen ook rekenen op meer aandacht. Zo
pleit Burgerbelang voor geluidsschermen langs de Mulderskamp in de Hoven en zijn wij een groot
voorstander van transferiumvoorzieningen rond de stad.
7)

Armoede en schuldsanering.

Schulden en armoede hebben een verwoestend effect op inwoners van deze stad. Vooral gezinnen
met kinderen lijden onder deze constante druk. De gemeente heeft de plicht armoede tegen te gaan
en de basis hiervoor ligt bij preventie. Kwetsbare burgers moeten actief geïnformeerd worden door
de gemeente over het voorkomen van schulden en armoede. Mensen die langdurig werkloos zijn of
kampen met langdurige problematische schulden kunnen rekenen op meer ondersteuning.
8)

Sportmogelijkheden voor iedereen.

Zutphen en Warnsveld zijn rijk aan sportverenigingen met betrokken vrijwilligers. De gemeente moet
de drempel om sport te kunnen beoefenen in de gemeente laag houden en zich inzetten voor sport
voor iedereen.
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Geld en economie
1)

Gemeente let op haar geld.

Het gaat financieel goed met Zutphen en dat wil Burgerbelang graag vasthouden. Het verleden heeft
ons geleerd dat economische tegenslag in een korte tijd kan leiden tot grote financiële ingrepen en
dat moeten wij voorkomen. Vooral het sociaal domein is een zorgenkindje dat de gemeente meer
geld kan kosten dan zij heeft. Dat betekent dat de gemeente risico’s zoveel mogelijk mijdt, investeert
in aantoonbaar kansrijke initiatieven en zich verder toelegt op het opbouwen van buffers.

2)

Stimuleren en faciliteren grotere projecten door bedrijven en externe partijen.

Onze stad is constant in ontwikkeling en Burgerbelang is dankbaar voor de prachtige nieuwe
bouwwerken die oprijzen in Noorderhaven, bij het station en elders in de stad. Het is goed om te zien
dat bedrijven willen investeren in het silhouet van de stad en daarvoor veel creativiteit inzetten. Dit
moet Zutphen ook de komende jaren faciliteren en stimuleren. De gemeente hoeft haar stad niet zelf
te bouwen, dat kunnen haar burgers en bedrijven net zo goed, zo niet beter. Het is de taak van de
gemeente om hen te helpen.

3)

Actief en daadkrachtig aansturen “Verbonden partijen”.

Zutphen is actief in verschillende gemeentelijke regelingen; partijen die kerntaken uitvoeren voor
Zutphen en andere gemeenten zoals bijvoorbeeld Delta en het Plein. Nu deze twee worden
opgeheven en er een nieuw ‘Werkbedrijf’ komt is het belangrijk dat wij hier een goed financieel
overzicht op houden. Met name in het sociaal domein zal de gemeente krachtig op moeten treden en
haar eigen visie duidelijk naar voren moeten brengen. Bij het oprichten van het nieuwe werkbedrijf
zal de gemeente het voortouw nemen en zal de verantwoordelijk wethouder er direct bovenop
moeten zitten.

4)

Meetbaarheid van uitgaven.

Bij investeringen verwachten wij rendement. Er wordt niet geïnvesteerd zonder goed of duidelijk
doel. Burgers hebben recht op transparantie.

5)

Inzicht voor burgers in gemeentebegroting.

Niet alleen de gemeente moet op haar geld letten, de burgers moeten over haar schouder mee
kunnen kijken. In grote lijnen moet de begroting van de gemeente bekend zijn bij het brede publiek.
De burgers van Zutphen moeten weten waar het om gaat wanneer wij hen als gelijke partners mee
willen nemen in onze besluitvorming.

6)

Stimuleren burgerinitiatieven in Zutphen en Warnsveld.

De burgers weten heel goed wat zij, hun bedrijf of hun wijk nodig heeft. De gemeente moet
initiatiefnemers met open armen ontvangen. Of het gaat om het organiseren van een
buurtevenement of een nieuwe manier van burenhulp of misschien iets waar de hele stad profijt van
heeft: de gemeente helpt mee.
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7)

Terughoudend met lastenverzwaringen

Burgerbelang is kritisch over verdere verhogingen van de gemeentelijke lasten voor burgers en
ondernemers. Dergelijke verhogingen werken in het nadeel van ondernemers, maar ook van ouderen
wiens inkomen niet omhoog gaat, maar de uitgaven wel. Hier dient de gemeente altijd rekening mee
te houden.

8)

Voorzieningen op peil houden.

Lokale ondernemers kunnen op Burgerbelang rekenen. Daar waar mogelijk, willen we ondernemers
op economisch zwakkere plekken in de stad faciliteren en stimuleren en zgn. ‘kansenzones’ mogelijk
maken zodanig dat zowel de ondernemer als de buurt hiervan profiteren. Zo houden wij de
voorzieningen in de wijken ook op peil.

Hoe gaat Burgerbelang om met de plannen rondom Poort van Zuid?
De Poort van Zuid waarbij de binnenstad een nieuwe toegangsroute krijgt via de Houtwal en de
Vispoortgracht kan een prachtig project worden dat bijdraagt aan de bereikbaarheid, een beter
toerismeklimaat en een vitale stad. Om het te laten slagen moeten de burgers, met name de
omwonenden, op een goede en structurele manier betrokken worden bij de plannen. Voor een
goede afweging of er wel of geen voetgangersbrug moet komen over de Vispoortgracht en of de
parkeerplaatsen op het ’s Gravenhof wel of niet moeten verdwijnen is onderzoek, draagvlak en inzet
nodig. De gemeente moet hierin transparant zijn en als partner van alle belanghebbenden optreden.

Wonen
1)

Veilige wijken

Veilig verkeer moet hoog op de agenda komen van de Zutphense politiek. Burgerbelang heeft de
afgelopen jaren vaak aandacht gevraagd voor onveilige verkeerssituaties en verkeerspunten. Wij
streven in de toekomst naar een actiever veiligheidsbeleid waarbij de gemeente periodiek de
verkeerssituatie bespreekt met politie, experts en omwonenden.
2)

Revitalisering wijken.

In navolging van het succes van de revitalisering van het Waterkwartier zou de gemeente zich in
moeten zetten voor meer van dit soort projecten voor de andere wijken. Hiervoor zou de gemeente
samen met de wijkraden budgetten samen kunnen stellen waardoor over periodes van vijf tot tien
jaar ruimte komt voor noodzakelijke vernieuwingen. Hiervoor zou een centraal plan moeten komen
dat wijken revitaliseert en anderzijds verval kan voorkomen. Warnsveld meer promoten en helpen en
ondersteunen bij een van de beste rommelmarkten in de regio, meer activiteiten rondom de molen
en kerk, elke wijk een bijdrage leveren aan de Gondelvaart, het Warnshuus en de Dorpsraad helpen.
3)

Stimuleer bouwplannen particulieren en ondernemer door regels te beperken.

Burgerbelang zet zich in voor minder regels en een aantrekkelijke woningmarkt voor jongeren,
gezinnen en midden verdieners. Concreet steunen wij de plannen voor splitsingen van panden in
centrum willen wij meer contact met de provincie over de uitgifte van woningcontingenten. Ook
verbouw kan gestimuleerd worden in lijn met de wensen van onze stad door adviezen van de
commissie ruimtelijke kwaliteit (voorheen welstandscommissie) niet meer bindend te verklaren.
4)

Geen kans voor criminaliteit
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Het terugdringen van criminaliteit is een kerntaak van de gemeente. Burgerbelang pleit voor
cameratoezicht in de binnenstad en intensievere samenwerking tussen politie,
binnenstadondernemers en gemeente. Voor de woonwijken en Warnsveld is het van belang om alert
te blijven op inbraak. De gemeente informeert haar inwoners over het veiliger maken van de wijk en
stimuleert burgerinitiatieven op dit gebied.
5)

Leegstand voorkomen en waken voor verpaupering.

Pandeigenaren moeten actiever zoeken naar huurders. Zutphen kent veel eigenaren op afstand,
beleggers soms, met minder interesse in de ontwikkeling van hun vastgoed in onze binnenstad. Het
zou dan ook verstandig zijn wanneer Zutphen een leegstandswet in zou stellen en onderhoud af zou
dwingen. In het kader van leegstand moet er speciale aandacht zijn voor de winkelcentra Leesten en
de Brink. De gemeente moet veel eerder met eigenaren van panden in contact komen. Oplossingen
voor leegstand liggen vaak niet bij de gemeente en daarom moet zij proactief open staan voor
kansen die zich aandienen. Waar nodig kijken of bestemmingsplannen aangepast moeten worden
zodat er een betere invulling kan worden gegeven aan de panden.
6)

Aandacht voor lokale bouwers.

Bij openbare aanbestedingen vallen lokale bouwers vaak nog buiten de boot. Toch wil Burgerbelang
meer verbondenheid tussen lokale bouwers en Zutphen. Zo willen wij hen graag uitnodigen voor
bijeenkomsten over renovaties in de binnenstad en samenwerkingsverbanden tussen lokale
bouwondernemingen, architecten en projectontwikkelaars stimuleren. Bijvoorbeeld voor
energetische renovatie monumentale panden.
7)

Huursector: meer aanbod voor mensen met modaal inkomen.

Middenklasse kan niet meer huren. Mensen die niet in aanmerking komen voor toeslagen vallen
tussen sociale woningbouw en commercieel aanbod. Ook het aanbod in de koopsector voor ‘modale’
huizen is schaars. Voor deze groep die Zutphen hard nodig heeft, wil Burgerbelang meer kunnen
doen.
8)

Duurzaam, gasloos en energetisch bouwen is vanzelfsprekend.

Duurzaam bouwen en verbouwen is vanzelfsprekend. Investeren in betere isolatie en stroom
besparende maatregelen verhoogt het woongenot en verlaagt de maandlasten. Hiervoor is wel
betere communicatie nodig. Burgers moeten de mogelijkheden en de voordelen kennen. Hiervoor is
een rol weggelegd voor de gemeente. De gemeente helpt bij besparen.
9)

Focus op isolatie historische panden.

Burgerbelang was ontzettend blij met de aandacht die er nu uitgaat voor het isoleren van historische
en monumentale panden. Met proefprojecten en Cleantech-oplossingen bespaart onze eigen
binnenstad nu ook eindelijk op energie en heeft onze gemeente ook een aandachtspunt gevonden
waarin zij een voortrekkersrol in kan nemen. Wij pleiten daarom voor het uitbreiden van deze
Cleantechproeven in de binnenstad en meer promotie rondom dit onderwerp.
10)

Aandacht voor langer zelfstandig wonen. Inventariseren problematiek,
passende oplossingen verzorgen.
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Het aantal mensen dat hulp nodig heeft zal ook de komende jaren verder groeien. Daar moet in ons
woningenbeleid ook aandacht voor komen: kangoeroewoning en zorgunits hebben eigen beleid
nodig.
11)

Tiny houses.

Als er een markt voor is, dan is deze woonvorm prima. Wij ondersteunen initiatieven op dit vlak, mits
er behoefte, mogelijkheden en vraag naar is.
12)

Startersleningen actueel houden/onder de aandacht brengen.

Vooral voor jonge mensen zijn en blijven startersleningen een goed middel om een eigen woning te
veroorloven.
13)

Maak Zutphen schoon.

Zutphen kan nog veel mooier worden wanneer de gemeente meer investeert in een schone stad.
Samen met de wijkteams het zwerfvuil aanpakken en helpen met het opruimen van de hondenpoep.
Meer loslaatgebieden binnen de wijken. Het graffitiproject voor de binnenstad is een succes en een
mooi voorbeeld.
14)

Hoogspanningskabels onder de grond

Onze gemeente kan en moet gebruik gaan maken van de regelingen die er zijn om
hoogspanningskabels in de buurt van woningen en wijken ondergronds te brengen. Dit is veiliger
voor alle inwoners.

Bestuur
1)

Cultuuromslag: De gemeente is er voor de burger.

In ons vorige verkiezingsprogramma pleitte Burgerbelang voor een cultuuromslag: de gemeente is er
voor de burger en niet andersom. Sinds die tijd zien we de gemeente meer in contact komen met de
burgers. Dat gaat goed, maar kan beter. Op alle vlakken zal de gemeente en haar ambtenaren ideeën
en wensen op moeten halen bij onze eigen bevolking.

2)

Transparantie en openheid; meer communicatie.

Slechte communicatie blijft een doorn in het oog. Helaas zagen wij ook de afgelopen raadsperiode
onderwerpen en projecten bijna ten onder gaan aan gebrekkige communicatie. De bevolking heeft
recht op goede informatie over projecten die uitgevoerd worden in de stad, over de zorg waar
mensen recht op hebben, op de mogelijkheden en kansen voor mensen die werk zoeken, de
subsidies die beschikbaar zijn en nog veel meer. Burgerbelang wil de inwoners betrekken bij
besluitvorming en daarvoor is informatie essentieel.
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3)

Participatie: goed bestuur geeft burger de ruimte.

Ondernemers, initiatieven, burgers met geweldige plannen; de deuren van het gemeentehuis moet
wagenwijd voor hen openstaan want zij maken onze gemeente. Een goed gemeentebestuur staat
naast haar burgers als gelijkwaardige partners. Wij zijn voor een dienende overheid die vanuit de
burger denkt en niet vanuit de regels. Hiervoor zijn transparantie en inspraak wezenlijke onderdelen.

4)

Gemeenteraad staat open voor burgers – meer betrokkenheid bij raad.

Kleine veranderingen zijn al zichtbaar, maar de grote omslag moet nog komen: Burgerbelang wil het
gemeentebestuur duidelijk zichtbaar maken voor alle geïnteresseerde burgers. Wij willen meer
openheid richting de bevolking over politieke besluitvorming en de burgers graag betrekken bij
beleid. Hiervoor willen wij de drempel naar gemeenteraadsvergaderingen verlagen: vergaderingen
aanpassen; vroeger in de avond; begrijpelijke taal en duidelijke onderwerpen. Mensen mogen
makkelijker inspreken. En wij streven naar een nieuw politiek model waarbij ook burgers plaats
kunnen nemen aan de vergadertafel.

Kunst en cultuur
1)

Verbreding cultuuraanbod: voor oud én jong, klassiek en pop, rijk en rijk van
geest

Burgerbelang is erg trots op wat zij en wethouder Sueters de afgelopen jaren op heeft kunnen zetten:
een bloeiende historische binnenstad, een prachtig nieuw museum met tienduizenden bezoekers en
een cultuurnota met een realistische rolverdeling voor alle culturele instellingen. Samenwerking en
elkaar uitdagen wordt ook komende jaren het motto. Hierbij willen wij meer aandacht voor een
breed aanbod van cultuur. Van het levenslied tot aan het cello-festival, Zutphen is dé stad voor jouw
cultuur.
2)

Meer aandacht voor evenementen.

Als gemeente mogen wij trots zijn op die vele duizenden mensen die zich keer op keer belangeloos
inzetten voor fantastische evenementen. Het Bokbierfestival, de Dweildag, het Chocoladefestival,
IJsselfestival, Foodwall Beachvolleybal, Chello en Beethovenfestival etc. In Zutphen is er nog nooit
zoveel te doen geweest. Toch ondervinden initiatiefnemers vaak nog hinder van regels, voorwaarden
en beperkingen. Daar willen wij wat aan doen. Zo willen wij meer ruimte voor betaalbare reclame
voor evenementen en helpt de gemeente waar nodig met het organiseren van de veiligheid.
Herziening huidige evenementenbeleid, om te kijken of vernieuwingen mogelijk zijn waardoor er een
kwaliteitsverbetering kan ontstaan.
3)

Ruimte voor cultuur en evenementen in de wijken.

Niet alleen de binnenstad moet een plek zijn voor feest, ook de wijken krijgen de ruimte voor
evenementen en cultuur. Hiervoor moet budget voor wijken en wijkraden beschikbaar komen. De
gemeente mag ook evenementen zelf organiseren om groepen bij elkaar te krijgen. Het stimuleren
van integratie. Dit is ook een opdracht aan de wijkgebouwen, bijvoorbeeld: markten, multiculturele
evenementen en foodfestivals. Zutphen is een Stad van smaken.
4)

Warnsveld krijgt fonds voor eigen cultuur en identiteit.

Warnsveld is meer dan een prachtig dorp in het groen en dat mag zij laten weten. Huisarts Thate, de
Warnsveldse molen en de Overtuin zijn maar een paar culturele rijkdommen die Warnsveld bezit.
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Deze verdienen aandacht en Warnsveld verdient haar eigen culturele leven. De gemeente kan dit
ondersteunen.
5)

Stimuleren samenwerkingen.

Burgerebelang stimuleert samenwerking met betrekking tot jeugd, school, cultuur en sport. Wij
faciliteren graag gezamenlijke evenementen en het delen van podia, velden en gebouwen.

Provinciaal, regionaal, landelijk en Europees.
1)
Rol Stedendriehoek. Zutphen moet zich steviger instellen binnen de Stedendriehoek. De
samenwerking kan beter en op veel vlakken wordt Zutphen nog gepasseerd ook als is de gemeente
de laatste tijd steeds meer in beeld en actief betrokken hierbij.
2)
Regionale samenwerking. Zutphen moet de banden aanhalen met onze directe buren
Brummen, Voorst, Bronckhorst en Lochem. Met hen kunnen wij onze rol als poort naar de
Achterhoek en brug naar de Veluwe waarmaken. Wij kunnen onze dienstverleningen verder
bundelen en kosten reduceren.
3)
Actieve lobby. Het gemeentebestuur moet het land in. Zij moet actief zoeken naar kansen,
financieringen, subsidies en werkgelegenheid.
4)
Ambassadeurs. Alle inwoners van Zutphen en Warnsveld zijn ambassadeurs van de
gemeente. Maak daar gebruik van en help hen met hun verhaal.
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