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De kandidaten voor het CDA Zutphen-Warnsveld, van links naar rechts: 
Coby Pennings (lijsttrekker), Hendrik Haringsma, Karin Brasz, Hein Brunsveld, 
Karin Warmoltz-van Wamel, André Nijenhuis, Wino Sijm en Gidie Ritzerveld 
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Beste lezer, 
 
Met trots presenteer ik u ons verkiezingsprogramma 2018 - 2022. Fijn dat u 
het inkijkt. Ik hoop dat u erdoor geïnspireerd wordt. De titel van ons 
verkiezingsprogramma is 'Thuis in Zutphen en Warnsveld', want het CDA 
wil ervoor zorgen dat iedereen zich thuis voelt in onze gemeente. We staan 
voor een samenleving die verbindt en waarin we omzien naar elkaar. 
 
Het CDA Zutphen-Warnsveld heeft de afgelopen vier jaar deelgenomen 
aan het college en in die vier jaar hebben we veel mooie dingen 
gerealiseerd. Om er een paar te noemen: in onze mooie stad kwamen 
meer bezoekers, het huishoudboekje van de gemeente Zutphen is 
kloppend. Er wordt gewerkt aan een verbeterde IJsselkade en er zijn 
betaalbare huurwoningen gebouwd voor middeninkomens. 
 
Ook de komende vier jaar nemen wij graag weer deel aan het college. 
Samen met andere partijen willen we het beleid van de afgelopen jaren 
voortzetten. Daarbij willen we grote stappen zetten in het verduurzamen 
van onze gemeente. Het eerste grote zonnepark in de wijk Noordveen 
wordt binnenkort geopend. Onze gemeente moet er bijvoorbeeld ook voor 
zorgen dat de infrastructuur er klaar voor is als meer inwoners elektrisch 
gaan rijden. 
 
Het CDA Zutphen-Warnsveld neemt graag verantwoordelijkheid voor dit 
beleid. We vinden het belangrijk dat samen met u te doen. We zetten in op 
betrokken inwoners die ook zelf verantwoordelijkheid nemen. En waar er 
hulp van de overheid nodig is, moet de menselijke maat voelbaar en 
zichtbaar zijn. 
 
Ik ben enthousiast en ga graag aan de slag. We hebben een mooi team 
van geweldige kandidaten. Een goede mix van ervaring en nieuwe mensen. 
 
Wij rekenen op uw stem op 21 maart! 
 
 
Coby Pennings - Hanemaaijer 
Lijsttrekker CDA Zutphen-Warnsveld 
 

Voorwoord 
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Thuis: de plaats waar je je prettig voelt en waar je veilig bent. In de eerste plaats is dat je 
eigen huis. Wellicht samen met je gezin of samenlevingsvorm. Maar je bent ook thuis in je 
eigen wijk of buurt en thuis in je eigen stad of dorp. Het CDA Zutphen-Warnsveld wil dat alle 
inwoners en bedrijven zich thuis voelen in Zutphen. We staan voor een samenleving die 
bruist en verbindt en waarin we omzien naar elkaar. Maar ook waarin iedereen zijn 
verantwoordelijkheid neemt en meedoet naar zijn of haar vermogen. 
 
Zutphen is beweging. Dat zien we letterlijk met de verbetering van de IJsselkade en de 
ontwikkelingen in Noorderhaven, Waterkwartier en Helbergen. Maar ook financieel. Ons 
vorige programma hebben we geschreven midden in een tijd van crisis. En we hebben ook 
een lastige tijd achter de rug waarin lastige en pijnlijke keuze gemaakt zijn. Maar nu breekt 
de zon weer door de wolken en laten we een veel optimistischer geluid horen. Een geluid 
van ambitie, opbouw en verantwoordelijkheid. 
 
In de afgelopen periode heeft Coby Pennings als onze wethouder haar bijdrage aan het 
College geleverd. Het CDA is trots op de bereikte resultaten in de afgelopen raadsperiode en 
de betrokkenheid van onze wethouder en fractie hierin. Sport staat weer op de kaart, er zijn 
natuurspeelplaatsen aangelegd, de IJsselkade wordt opgeknapt en er wordt volop ontwikkeld 
en gebouwd op Noorderhaven. Tijdens onze maandelijkse spreekuren hebben we 
waardevolle tips voor verbetering gekregen en mensen geholpen de weg te vinden in politiek 
en bestuurlijk Zutphen. 
 
Elke partij kleurt met zijn eigen kleur en stijl. Het CDA kleurt met groen en in dit programma 
doen wij voorstellen om Zutphen en Warnsveld vooruit te helpen. Hierbij houden wij 
nadrukkelijk voor ogen dat wij onze gemeente straks op een goede manier willen doorgeven 
aan onze kinderen en kleinkinderen. De komende jaren staan voor het CDA in het teken van: 

• duurzame ambities; 
• ruime aandacht voor vrijwilligers en mantelzorgers; 
• de menselijke maat in de zorg; 
• iedereen aan het werk; 
• de rode loper voor werkgevers en ondernemers; 
• een gastvrije binnenstad, met voldoende parkeergelegenheid en openbare toiletten; 
• een gemeente waar het schoon, heel en veilig is. 

Het CDA Zutphen-Warnsveld is een betrouwbare en stabiele partij. Een partij waar 
ondernemers op kunnen bouwen en die oog heeft voor mensen die een steuntje in de rug 
kunnen gebruiken. Een partij voor jong en oud en opkomend voor alle wijken, van De Hoven 
tot Leesten en van Warnsveld tot het Centrum. Ook in 2018 wil het CDA weer mee aan het 
roer staan van onze mooie gemeente om er voor te zorgen dat IEDEREEN zich thuis voelt in 
Zutphen en Warnsveld. Doe ook mee! 
 
  

Thuis in Zutphen en Warnsveld 
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Het CDA geeft ruimte aan verenigingen, vrijwilligers en mantelzorgers. Een bloeiend en 
actief verenigingsleven biedt veel plezier en zorgt voor een gevoel van meedoen en omzien 
naar elkaar. Samenleven doe je niet alleen. Ook als je alleen thuis woont, heb je nog te 
maken met andere mensen. Soms is het fijn als er mensen om je heen zijn. Maar met 
andere mensen is het soms moeilijk om samen te leven. 
 
Het CDA vindt het belangrijk dat we op een normale, fatsoenlijke manier met elkaar omgaan. 
Zodat het veilig is voor iedereen om bijvoorbeeld uit te gaan. Dat je buurt er schoon en heel 
uitziet. En dat je ergens terecht kunt als je problemen hebt of als je juist iemand wilt helpen. 
 
Het CDA vindt vrijwilligerswerk heel belangrijk, want het helpt om prettig samen te leven. 
Sportclubs en cultuurorganisaties zijn belangrijke plekken waar mensen op een makkelijke 
manier samen leuke dingen kunnen doen. Daarom willen we dat de gemeente deze 
organisaties helpt om dat ook te kunnen blijven doen. 
 
Dit is wat we willen: 

• Hondenbeleid dat er voor zorgt dat we allemaal (mensen mét en zonder honden) 
goed samen kunnen leven. 

• Veilige buurten, waar we op elkaar letten en fatsoenlijk met elkaar omgaan. 
• Een schone en mooie omgeving. Dingen die stuk zijn worden gemaakt, daders 

worden aangepakt. 
• Een veilige en mooie binnenstad, waar het leuk is om uit te gaan. 
• De gemeente helpt organisaties die met vrijwilligers werken. Dit hoeft niet per se 

alleen met geld, maar kan ook op andere manieren. Het besturen van een sportclub 
bijvoorbeeld is verantwoordelijk werk en vereist veel kennis. De gemeente kan helpen 
bij het organiseren van bijeenkomsten waarbij organisaties van elkaar kunnen leren 
en samenwerken. 

• We willen ook dat de gemeente de VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) regelt voor de 
organisaties die dit niet via hun sportbond kunnen declareren. 

• We willen dat zoveel mogelijk kinderen kunnen sporten. Want bewegen is gezond. 
Daarom worden straten en pleinen zo ingericht dat het logisch wordt om daar te 
bewegen. 

• Het CDA vindt dat de gemeente sportclubs en (zorg)organisaties nog beter kan 
helpen om elkaar te vinden. Zodat zij samen nog meer mensen kunnen laten 
meedoen. 

• Ons zwembad De IJsselslag is dé plek voor het volgen van zwemlessen, plezierig 
recreatief zwemmen en het thuisbad van de IJsselmeeuwen 

• Overlast kan je makkelijk melden en er wordt ook iets aan gedaan. 
• Als je een leuk idee hebt voor je buurt, of als je iets beter kan dan de gemeente, dan 

kan je dat makkelijk melden. Dit is het 'Recht om uit te dagen' (Right to Challenge). 
We willen dat je wordt geholpen om dit te realiseren. Er komt een contactpersoon bij 
wie je hiervoor terecht kunt. 

Actief. Zutphen en Warnsveld 
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• Het is gewoon en vanzelfsprekend dat mensen meehelpen in het uitvoeren van taken 
die eerst alleen door de gemeente werden gedaan. Bijvoorbeeld het onderhoud van 
een speelplek of groen in de buurt. 

• Het CDA zet zich in om de Maatschappelijke stage voor jongeren in het voortgezet 
onderwijs te behouden. Op deze manier leren ze hun directe omgeving op een 
andere manier kennen en leveren ze een actieve bijdrage aan de samenleving. 

• Zutphen is een leeftijdsvriendelijke gemeente die senioren actief betrekt bij het 
maken en uitvoeren van seniorvriendelijk beleid, bijvoorbeeld via het 
Ouderenplatform. 

• Een verdere ontwikkeling en versterking van wijk- en buurtcentra zodat 
buurtbewoners elkaar kunnen (blijven) ontmoeten. De ontwikkeling van een MFC in 
De Hoven krijgt onze aandacht. 
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In een eerlijke economie gaat het om meer dan groene energie, afvalrecycling en 
energiebewustzijn. Het gaat ook om een duurzame arbeidsmarkt die zich laat kenmerken 
door goed en nabij (vak)onderwijs waar het leren van vaardigheden hoog in het vaandel 
staat. Een duurzame toekomst vraagt om een forse investering in de economie en 
infrastructuur van onze gemeente. Daarnaast willen wij vooral aansluiten bij initiatieven van 
bewoners, instellingen en ondernemers, en hun de ruimte bieden om die initiatieven uit te 
voeren. 
 
Voor de komende periode kiezen we voor ambitieuze maar realistische doelen. Deze doelen 
zorgen voor een verbetering van ons leefklimaat en een vermindering van de CO2-uitstoot. 
Volgens de Nederlandse Energieagenda moeten we in het jaar 2023 16% van ons 
energieverbruik duurzaam opwekken. Om dit te realiseren is een grote betrokkenheid en 
inzet van alle inwoners, scholen en bedrijven nodig. 
 
In de afgelopen periode is een jaartal om als gemeente Zutphen energieneutraal te worden 
losgelaten. Het CDA wil in de komende periode opnieuw duidelijke ambities stellen en 
opnieuw een jaartal vastleggen om als gemeente energieneutraal te worden. Een jaartal is 
geen doel op zich, plannen uitzetten wel, zodat er een enorme versnelling gemaakt kan 
worden. 
 
Door middel van onze motie 'duurzaamheidsparagraaf' hebben we de bewustwording 
vergroot. Hierdoor wordt bij alle stukken van de gemeente Zutphen inzichtelijk gemaakt 
welke impact een besluit heeft op sociale en economische duurzaamheid. De komende 
periode willen we veel aandacht voor de portefeuille duurzaamheid en innovatie. 
Het CDA kiest voor de volgende oplossingen en richtingen om de doelen te bereiken: 
 

• Elk jaar 1000 bomen planten met behulp van inwoners, bedrijven, organisaties en 
scholen, bijvoorbeeld tijdens de Nationale Boomplantdag. 

• Samenwerking in het Gelders Energie Akkoord en zo gebruikmaken van alle kennis 
en informatie om maximale energiebesparing te realiseren in alle wijken van Zutphen 
en Warnsveld. 

• Actief aan de slag gaan met de Wijk van de Toekomst en ervoor zorgen dat vóór 
2023 van alle wijken het wijkplan gereed is. Hierin staat hoe die wijk gasloos verder 
kan. Wijken die hiermee direct aan de slag willen, ondersteunen wij. 

• Jaarlijks 1000 m2 groendaken aanleggen om de hittestress in de stad te verminderen 
en om regenwater op te vangen. 

• Lichtvervuiling in de gemeente aanpakken door de openbare verlichting uit te voeren 
met lichtsensoren die automatisch dimmen als er niemand in de buurt is. Ook 
eigenaren van parkeergarages, flatgebouwen en bedrijfspanden wordt gevraagd om 
hier actief mee aan het werk te gaan. 

• De luchtkwaliteit meten en inzichtelijk maken en hierop beleid maken. Een begin 
maken om de overlast van houtkachels tegen te gaan. Iedereen heeft recht op 
schone lucht. Hiervoor stellen we een gemeentelijk meldpunt in. 

• In de komende jaren moeten de wijken meer regenwater kunnen opvangen. Door 
middel van voorlichting zetten we in om verstening van tuinen tegen te gaan. De 
subsidie om regenwater in de eigen tuin te laten infiltreren komt weer terug. 

• De mogelijkheid voor het opzetten van een warmtenet in de binnenstad en bij de 
glastuinbouw in De Hoven te onderzoeken. 

Duurzaam. Zutphen en Warnsveld 
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• We groeien toe naar een circulaire economie. We zetten in op het hergebruik van 
materialen waarbij grondstoffen worden hergebruikt en zo hun waarde blijven 
behouden. Waar mogelijk verzorgen we binnen Zutphen de afvalverwerking voor de 
hele regio. Dit levert naast milieuwinst ook werkgelegenheid op. 

 

 
 
Wonen is een eerste levensbehoefte. De woning en de leefomgeving helpen om het 
welbevinden van mensen te verbeteren. Zutphen is een centrumgemeente en heeft een 
groot aanbod aan scholen en voorzieningen en dat vraagt een grote diversiteit aan woningen 
zodat de woonwensen centraal staan. Nu de woningmarkt weer aantrekt, zet het CDA zich in 
om vaart te maken met het verder ontwikkelen van woningen in Leesten-Oost en 
Noorderhaven. Nu zijn er kansen en die moeten we benutten. Daarom geven we extra 
aandacht aan de volgende punten: 

• Het CDA wil bij nieuwbouw dat woningen duurzaam en levensbestendig zijn. Dat 
betekent dat we alleen nog energieneutrale woningbouw toestaan; huizen zonder 
gasaansluiting. 

• De kwaliteit van woonwijken moet eraan bijdragen dat mensen in een comfortabele, 
veilige en aantrekkelijke omgeving wonen. Daarom willen we bestaande woningen 
verduurzamen en dit samen met andere gemeentes uitvoeren. Hierbij maken we, in 
verband met de kosten, ook een eerlijke afweging of nieuwbouw van woningen soms 
niet wenselijker is dan renovatie. 

• In Zutphen is een behoorlijk aanbod van sociale huurwoningen. We willen echter een 
breed aanbod van woningen zodat er ook mogelijkheden zijn voor inwoners die willen 
huren in de vrije sector. 

• Jongerenhuisvesting is een aandachtspunt in onze gemeente en het CDA wil zoeken 
naar mogelijkheden om woonruimte voor jongeren uit te breiden. 

• Voor mensen die minder mogelijkheden hebben, moeten er ook voldoende geschikte 
en betaalbare woningen zijn. 

• Het CDA wil mogelijkheden bieden aan mensen die voor andere woonvormen kiezen. 
Bij wonen en zorg gaan we experimenten waar mogelijk ondersteunen. Hierdoor 
kunnen kleine wooneenheden ontstaan waar mensen spontaan voor elkaar willen 
zorgen. 

• In Warnsveld bieden we mogelijkheden voor het bouwen van luxe 
koopappartementen, zodat inwoners in hun vertrouwde dorp kunnen blijven wonen. 

• We geven ruimte aan echt sámen-leven: woningen die met elkaar verbonden zijn. 
Waar jong en oud bezittingen vrijwillig met elkaar delen, zoals de tuin, de auto, 
gereedschap en een logeerruimte. Samenleven om elkaar ook te ondersteunen 
indien nodig. 

  

Voor iedereen een passend (t)huis 
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Het is in Nederland zo dat we willen dat mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Het is 
fijn als je gezond bent en als de mensen om je heen dat ook zijn. Maar wat als dat niet zo is? 
Het CDA vindt het belangrijk dat, ook als je ziek bent, je wel blijft meetellen! Dat je, ook als je 
niet meer (zo) gezond bent, een zinvol leven kunt leiden. We willen dat de persoonlijke zorg 
en de huishoudelijke hulp goed worden geregeld. 
 
Daarom geven we veel aandacht aan oplossingen hiervoor: 

• Mensen blijven steeds langer thuis wonen en als zij daarbij ondersteuning nodig 
hebben, wordt dit gegeven via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Wij 
vinden het belangrijk dat de mensen uit Zutphen en Warnsveld de juiste begeleiding 
en dagbesteding krijgen die passen bij hun persoonlijke omstandigheden. 

• We maken het mogelijk dat tijdens een keukentafelgesprek, uiteraard op eigen 
verzoek, een seniorenadviseur van bijvoorbeeld de KBO kan aanschuiven. 

• Huishoudelijke hulpen die niet steeds wisselen en die het in de gaten hebben als er 
meer hulp nodig is. We willen dat de hulpen conform de CAO betaald worden en dat 
ze een redelijke zekerheid van bestaan hebben. 

• Persoonlijke verzorging willen we dichtbij en vertrouwd door juist gekwalificeerd en 
niet steeds wisselende verzorgenden. 

• We vinden het belangrijk dat Gelre ziekenhuis Zutphen een volwaardig 
basisziekenhuis blijft voor de inwoners uit Zutphen en Warnsveld. Daarom is het 
belangrijk dat er naast spoedeisende hulp ook sprake blijft van o.a. verloskundige 
zorg en intensieve zorg (intensive care en/of high care). Wij willen ons hiervoor 
blijven inzetten, omdat een volwaardig basisziekenhuis het mogelijk maakt dat 
inwoners uit Zutphen en Warnsveld voor de meeste behandelingen terechtkunnen in 
Gelre ziekenhuis Zutphen. 

• Mantelzorg is van grote waarde, maar het mag nooit een verplichting worden. 
Daarom wil het CDA mantelzorgers zo veel mogelijk helpen. Zodat zij het kunnen 
volhouden om voor hun naasten te kunnen zorgen. En dat ze nog tijd hebben voor 
hun eigen leven. Daarom zorgen we ervoor dat zoveel mogelijk mantelzorgers 
gebruik maken van het Mantelzorg Compliment. Ook kunnen mensen terecht bij een 
loket en website met vragen over mantelzorg. 

• We willen meer uitvindingen, meer innovatie in de zorg. Het gaat niet alleen om grote 
of technische apparaten, maar vaak juist om kleine, eenvoudige dingen. Alles wat het 
makkelijker of prettiger maakt om te kunnen blijven wonen daar waar je je fijn voelt. 

 
 

Gezond. Zutphen en Warnsveld 
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Omdat er veel verschillende organisaties betrokken zijn op het terrein van welzijn en zorg is 
goede onderlinge afstemming belangrijk. Een zorgprobleem kan immers verschillende 
oorzaken hebben: ziekte, ouderdom, financiële problemen of eenzaamheid. Altijd gaan we 
uit van de persoonlijke kracht en waardigheid van mensen. Natuurlijk houden we rekening 
met wat mensen niet kunnen, maar ons vertrekpunt is wat mensen wél kunnen. Daarom 
geven we aandacht aan de volgende punten: 

• We willen meer samenwerking tussen bedrijven, ziekenhuis, zorgorganisaties, 
verzekeringen, wijkteams en gemeente. Een warme overdracht als mensen 
bijvoorbeeld thuiskomen na een operatie maar daar nog zorg nodig hebben. Zodat 
mensen niet steeds opnieuw alles hoeven uit te leggen. 

• We willen dat de organisaties die mensen ondersteunen dat zo doen dat mensen de 
baas over hun eigen leven blijven. Daarbij willen we ideeën over levensvragen en 
zingeving (voor nu en straks) zo veel mogelijk ondersteunen 

• We willen dat openbare gebouwen en de pleinen en straten goed toegankelijk zijn 
voor iedereen, ook als je minder goed kunt lopen. 

• We zetten ons in voor goede openbare toiletten, die toegankelijk zijn voor iedereen. 
• In Zutphen zijn al veel bijzondere organisaties en initiatieven die anders werken. Ze 

combineren bijvoorbeeld zorg met onderwijs, werk en/of wonen. Zoals het Onderwijs 
Zorg Centrum, Het Dagelijks Bestaan, Walhallab, 2GetThere en anderen. We vinden 
dat we hier trots op kunnen zijn en dat moeten we ook uitdragen. Laat heel 
Nederland maar weten dat Zutphen open staat voor deze innovaties in de zorg! 
#zutphendoethetanders. 

• We bieden ruimte aan deze en nieuwe initiatieven: ze worden geholpen door een 
contactpersoon die weet welke organisaties er al zijn, wie er mogelijk kan 
samenwerken en bij wie je moet zijn voor fondsen. 

• We willen voorzieningen die ervoor zorgen dat mensen zich beter voelen of zich 
kunnen ontwikkelen. Juist als je ziek bent, is je (even) wat beter voelen erg 
waardevol. 

 
 
Daarnaast vinden we het belangrijk om te zorgen dat mensen zo lang mogelijk gezond 
blijven. Het staat vast dat de kosten van investeringen in welzijn, cultuur en sport minder 
hoog zijn dan zorgkosten. Daarom willen we volop aandacht voor preventie: 

• Om zoveel mogelijk mensen zo lang mogelijk gezond te houden is voorlichting 
belangrijk. 

• We willen dat problemen die later gezondheidsproblemen kunnen geven 
(bijvoorbeeld schulden en armoede) met elkaar in verband worden gebracht. 

• Samenwerking tussen de organisaties die zich hiermee bezig houden moet beter en 
vaker. 

• We willen meer projecten die zorgen dat mensen zich beter voelen of zich kunnen 
ontwikkelen. 

• We vinden de baas zijn over je eigen leven heel belangrijk. Maar soms ziet iemand 
zelf niet dat hij eigenlijk hulp nodig heeft. In die gevallen vinden wij dat 
(zorg)organisaties moeten kunnen ingrijpen. Wel altijd met respect voor de mens en 
met het zo kort mogelijk overnemen van de regie. 

Voorkomen is beter dan genezen 

De menselijke maat staat centraal 
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Het CDA streeft naar een betaalbaar thuis en een eerlijke economie. Een eerlijke economie 
betekent dat mensen moeten kunnen profiteren van een goed economisch klimaat en dat 
iedereen de kans krijgt om met zijn talenten een eerlijk inkomen te verwerven. In een eerlijke 
economie houden we ook rekening met de andere taken die mensen naast hun werk in het 
leven hebben, zoals vrijwilligerswerk, mantelzorg of andere zorgtaken. Wij willen kortom 
goed zorgen voor wat van waarde is, de lokale economie stimuleren en de werkgelegenheid 
laten groeien. 
 

 
 
Iedereen doet mee en mag zijn of haar talent inzetten en daarvoor erkenning krijgen. Omdat 
werk en dagbesteding zin en inhoud geven aan ons dagelijks leven, wordt alles ingezet om 
mensen aan werk te helpen of om ze een andere bijdrage te laten verrichten. Als het nodig 
is, lossen we dan gelijktijdig andere (zorg)problemen op. 

• Wij zetten in op duurzaam werk, tijdelijke arbeidsplaatsen moeten altijd perspectief 
bieden op een vervolg. 

• Binnen de regels willen wij zoeken naar meer flexibiliteit om mensen aan het werk te 
krijgen. 

• Voor een groep mensen, zoals werkzoekenden boven de 60 jaar, is het niet reëel te 
veronderstellen dat ze op korte termijn een vaste baan kunnen vinden. Voor hen 
willen wij een vrijstelling van de sollicitatieplicht als ze gedurende meerdere dagen 
per week vrijwilligerswerk doen of mantelzorg bieden. 

• Om jonge mensen zonder eigen vervoer, en mensen met een handicap aan het werk 
te helpen is vervoer cruciaal. We willen arbeidsvervoer organiseren voor deze 
groepen. 

• Werklozen die zelfstandig ondernemer willen zijn, worden gestimuleerd. 
• Elk jaar vinden er, ook in Zutphen, weer gevallen van uitkeringsfraude plaats. Dat 

vinden we onverteerbaar voor alle mensen die zich wel aan de regels houden en zij 
die met de premies de uitkeringen bij elkaar sparen. Fraude zien wij als diefstal van 
de gemeenschap en moet stevig worden aangepakt. 

 
 
Armoede en schulden gaan vaak hand in hand en worden vaak veroorzaakt door 
werkloosheid. Helaas is het aantal mensen met armoede en een schuldenprobleem in 
Zutphen en Warnsveld bovengemiddeld hoog ten opzichte van andere gemeenten. 
 
Zutphen is in 2016 gestart met een pilot genaamd Budgetondersteuning op Maat (BOOM). 
Deze dienstverlening is opgezet om mensen tijdelijk (maximaal 2 jaar) te ondersteunen in het 
weer op orde krijgen van hun financiën. Daarnaast wordt er een schuldenregeling met de 
schuldeisers getroffen. Een onderdeel van deze aanpak is dat mensen begeleid en 
ondersteund worden door een vrijwilliger van bijvoorbeeld SchuldHulpMaatje. Het CDA 
ondersteunt deze aanpak-op-maat waarbij met organisaties vanuit de samenleving wordt 
samengewerkt om zo vroeg mogelijk (preventief) ondersteuning te bieden aan mensen met 
(dreigende) financiële problemen. 
  

Voorkomen van armoede 

Iedereen aan 't werk 

Aan 't werk. Zutphen en Warnsveld 
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Het CDA kiest nadrukkelijk voor het stimuleren van sociaal ondernemerschap. Ondernemers 
gaan dan niet alleen voor eigen winst, maar werken waar dat kan samen met 
onderwijsinstellingen en de gemeente. Daarnaast draagt de winst bij aan het geven van 
kansen voor mensen en aan het duurzaam produceren van goederen en diensten. In 
Zutphen zijn veel familiebedrijven en mkb-bedrijven; dit zijn de motoren van onze 
samenleving en zij verdienen extra aandacht. 

• Voor werkgevers leggen we de rode loper uit. Gemeentelijke accountmanagers en 
één werkgeversservicepunt helpen bij het aanjagen van duurzame werkgelegenheid 
door samen met bedrijven creatief te zoeken naar vormen van werkgelegenheid en 
praktische opleiding, en anderzijds de juiste mensen daarbij te zoeken. 

• Ondernemers moeten maximaal de ruimte krijgen om te ondernemen. Dat kan door 
het schrappen, aanpassen of flexibiliseren van regels in bijvoorbeeld het 
bestemmingsplan. 

• Naar de toekomst toe bieden economische ontwikkelingen op gebied van Cleantech 
veel kansen en ruimte. We willen maximaal inzetten op deze sector. 

 
 

• Bij ontwikkelingen van bedrijventerreinen legt het CDA het accent op de revitalisering 
van De Mars en het stimuleren van duurzame innovatie. Samen met de ondernemers 
willen we De Mars aantrekkelijker maken. Hiervoor moeten voldoende middelen 
worden geïnvesteerd. 

• De nieuwe wijk Noorderhaven is volop in ontwikkeling en heeft een eigen gezicht met 
een eigen uitstraling. Dit is de wijk waar wonen, winkelen en werken wordt 
gecombineerd in nieuwe en oude gebouwen. Daarom is deze wijk geen onderdeel 
meer van De Mars, maar een wijk op zich, met een eigen naam. 

• Het CDA wil meewerken aan moderne vormen van detailhandel zoals speciale 
markten en pop-up stores. Een gelijk speelveld voor ondernemers is hierbij 
belangrijk, waarbij de levendigheid van de stad, de uitstraling en de veiligheid van 
bezoekers voorop staan. 

• Het CDA wil handhaving van wet- en regelgeving om gelijke kansen voor 
ondernemers te bieden. Maar tegelijkertijd: creatief toepassen van de ruimtelijke 
ordeningsregels, als dat nodig is voor het stimuleren van de lokale economie en dit 
de belangen van omwonenden niet schaadt. 

 
 
Het CDA vindt een goede bereikbaarheid van onze gemeente van groot belang. Dit moet 
samengaan met een goede verkeersveiligheid. Automobilisten moeten gemakkelijk en veilig 
een parkeervoorziening kunnen vinden. Reizigers met het openbaar vervoer kunnen hun 
bestemming binnen onze gemeente goed bereiken. 

• We werken mee aan de plannen rondom de Poort van Zuid om het 's-Gravenhof in te 
richten als verblijfsplein waarbij er een goede parkeeroplossing moet worden 
gevonden. In woonwijken geven we extra aandacht aan 30km-zones. 

Verkeer 

Van weren naar stimuleren 

Ondernemers 

Ondernemend. Zutphen en Warnsveld 
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• Verkeersveiligheid is van groot belang. Daarom willen we wegen zo inrichten dat er 
minder hard gereden kan worden. Hierbij denken we o.a. aan de Voorsterallee, Weg 
naar Voorst, Laan naar Eme, Coehoornsingel, Deventerweg, Kerkhofweg, 
Ooyerdreef en Leestensedreef. Daarnaast willen we meer aandacht voor 
snelheidscontrole. 

• In Zutphen moet de fietser makkelijk en veilig gebruik kunnen maken van dit schone 
vervoermiddel. Op diverse plekken moet de voorrang voor fietsers worden verbeterd, 
denk hierbij aan de Graaf Ottosingel en de Thorbeckesingel. 

• Om het fietsgebruik te bevorderen willen we rode fietslopers aanleggen vanuit 
Warnsveld naar het centrum via de Paulus Potterstraat en een rode fietsloper 
toevoegen vanuit de Hoven via de Molengracht naar het Centrum. 

• Snelfietsroutes zijn belangrijk om mensen te verleiden zo veel mogelijk gebruik te 
maken van de fiets, zeker nu het gebruik van elektrische fietsen toeneemt. 

• Er is in onze gemeente een goede fietsparkeervoorziening bij het station. Op andere 
plekken in de binnenstad moeten de fietsparkeervoorzieningen worden uitgebreid. 
We denken hierbij aan de Groenmarkt, IJsselkade en de omgeving van de 
Spittaalstraat/Martinetsingel. Ook het uitbreiden van de voorziening aan de Laarstaat 
is een goede optie. Indien mogelijk realiseren we fietsvoorzieningen met daarbij een 
openbaar toilet. 

 
 
Het CDA zet zich in voor goede glasvezelverbindingen in het buitengebied en op de 
bedrijventerreinen. Voor goed ondernemerschap is dat een basisvoorwaarde. 
 

 
 
Het CDA staat voor een overheid die zo dicht mogelijk bij de samenleving staat en de 
samenleving zo veel mogelijk ruimte geeft. Het oude principe dat de gemeente er voor de 
inwoners is en niet andersom moet weer volop gelden. Daarom pleiten wij voor een goed 
bereikbaar gemeenteloket, dat ook buiten kantoortijden open is en waar veel zaken digitaal 
geregeld kunnen worden. Tegelijkertijd blijft het mogelijk persoonlijk en telefonisch contact te 
hebben met de gemeente. 
 
De gemeente Zutphen moet kunnen functioneren binnen de middelen die zij elk jaar van het 
Rijk, de provincie, bedrijven en inwoners ontvangt. We moeten zorgvuldig omgaan met dit 
gemeenschapsgeld en de komende jaren zorgen voor een sluitende begroting. Daarnaast 
vindt het CDA dat de gemeentelijke lasten voor inwoners en bedrijven niet hoeven te stijgen. 
Wel mogen de prijzen jaarlijks geïndexeerd worden. 
 

 
 
Omdat mensen zich over gemeentegrenzen heen bewegen, moeten gemeenten meer de 
handen ineenslaan. Samenwerken maakt sterk en trekt investeerders aan. Voor een gezond 
economische beleid werkt de gemeente Zutphen samen met de gemeenten van de 
Stedendriehoek. Samen waar het kan, maar met behoud van onze eigen identiteit. 
 
  

Regionale samenwerking 

Dienstverlening van de gemeente 

Glasvezel 
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Het CDA wil een gastvrije binnenstad, met voldoende parkeergelegenheid en openbare 
toiletten. Een binnenstad die schoon en veilig is, en toegankelijk voor iedereen, met speciale 
aandacht voor mensen met een beperking en voor gezinnen met kinderen. Dankzij het CDA 
is er de afgelopen jaren geïnvesteerd om de publieke ruimte heel en schoon te maken en te 
houden. Deze aanpak voorkomt verloedering en vernieling en draagt bij aan een prettig 
woon-, leef- en werkklimaat, zoals bijvoorbeeld al te zien is op de Overwelving. 
 
Onze historische binnenstad is het visitekaartje van Zutphen, maar is ook een belangrijke 
banenmotor. Door de opkomst van online winkelen verschuift de functie van de binnenstad: 
van winkelgebied naar belevingsgebied. Het CDA heeft aandacht voor deze transformatie: 

• In onze een bruisende binnenstad experimenteren we verder met branchevervaging 
en -vermenging. Ze zorgen voor nieuwe bedrijvigheid, werkgelegenheid en 
levendigheid. 

• Parkeren moet aantrekkelijk worden, daarom worden de parkeertarieven in de 
omgeving van het centrum verlaagd en op bijzondere momenten zelfs afgeschaft 
(zoals bijvoorbeeld op koopavonden). 

• Daarnaast willen we een goede en duurzame parkeervoorziening (boven- of 
ondergronds) op de Houtwal waarmee we een oplossing voor een groot aantal jaren 
realiseren. Gelijktijdig verminderen we het aantal kleine parkeerplaatsen en gaan we 
de Martinetsingel opnieuw inrichten. 

• Om leegstand in de aanloopstraten te voorkomen en op te lossen investeren we in 
het verplaatsen van winkels en maken we andere bestemmingen in winkelpanden 
mogelijk, zoals wonen, horeca en werken. 

Het CDA wil de inspanningen om de binnenstad te versterken onverminderd voortzetten. De 
aanpak van de IJsselkade en de ontwikkeling van de aangrenzende wijk Noorderhaven zijn 
daarbij belangrijk. Een goed binnenstadbeleid is nodig om een hoogwaardig leef-, woon- en 
onderneemklimaat te behouden. 
 

 
 
Leven in de brouwerij, dat is waar het CDA voor staat. Niet alleen in de binnenstad, maar 
ook in Warnsveld en de wijken. Belangrijk is dat het in onze gemeente prettig wonen en 
ondernemen is. Het CDA wil dat de openbare ruimte aantrekkelijk is en uitnodigt tot 
beweging en ontmoeting. Een ruimte waar inwoners zelf initiatieven ontwikkelen en 
uitvoeren. 
 
We staan open voor goede en kwalitatieve evenementen en festivals die passen bij het 
karakter van onze gemeente. We zijn daarom trots op al die bestaande evenementen en 
verheugen ons in nieuwe ontwikkelingen. 
 
Juist in Warnsveld willen we de bestaande voorzieningen behouden, zoals de bibliotheek en 
't Warnshuus. 
 

Levende wijken 

Bruisend. Zutphen en Warnsveld 
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Wij vinden dat cultureel erfgoed breed toegankelijk moet zijn en het verdient om in stand te 
worden gehouden. Zutphen is een culturele gemeente, een gemeente met toeristische 
trekpleisters, historische panden en hofjes en mooie kerkgebouwen. Dat erfgoed willen we 
doorgeven aan volgende generaties. 

• Het CDA zet zicht in voor de herinrichting van het 's-Gravenhof als verblijfsplein, wat 
de ruimte rond de Walburgiskerk meer betekenis en uitstraling geeft. Onze motie 'Een 
betere blik op het 's-Gravenhof' is hiervoor een eerste aanzet. 

• We steunen de plannen van de Poort van Zuid. Hierbij wordt het gebied rond de 
Houtwal, de Vispoorthaven en de Vispoortgracht beter leefbaar gemaakt en wordt 
aan de vestingwerken meer zichtbaarheid gegeven. Dit biedt mogelijkheden voor de 
Fluisterbootschippers om op de Vispoortgracht te varen en daar een aanlegsteiger te 
maken. Op deze manier laten we onze inwoners nog meer genieten van groen en 
water en maken we Zutphen aantrekkelijker voor toeristen. 

• Het CDA staat voor een ruim cultureel aanbod in Zutphen en Warnsveld, met ruimte 
voor diversiteit, festiviteiten en evenementen. Dat is goed voor de sfeer en het 
vestigingsklimaat in de gemeente en dus ook goed voor de lokale economie. 

• Onder andere de Muzehof, Hanzehof, de musea en de bibliotheek zien we als 
basisvoorzieningen voor onze gemeente die we zeker in stand willen houden. 

 
 
  

Cultuur die we doorgeven 
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Het CDA staat voor een kindvriendelijk klimaat: Kinderen moeten veilig kunnen spelen en 
opgroeien, met voldoende sport- en speelplekken en een goede school in de buurt. Het moet 
er schoon, heel en veilig zijn. Dat betekent geen zwerfvuil, geen graffiti en geen 
hondenpoep. 
 
Het CDA blijft werken aan een veilige gemeente waaraan alle inwoners en bedrijven naar 
vermogen een bijdrage leveren. 

• Met het oog op buurtpreventie willen we een betere en bredere inzet van de 
wijkteams. Deze inzet is gericht op samenwerking van wijkbewoners wat betreft 
veiligheid in de wijk. 

• We gebruiken onze invloed in de provincie en in Den Haag om de hoogspannings-
leidingen zo snel mogelijk ondergronds of omgeleid te krijgen. 

Voor het CDA is het belangrijk dat uitgaan in Zutphen plezierig en ook veilig is en blijft. De 
basis voor veiligheid begint al bij de opvoeding waarbij er aandacht moet zijn voor normen en 
waarden. Goede contacten met de jongeren in de gemeente zijn zeer belangrijk, daarom de 
volgende actiepunten: 

• Op dit moment loopt een jongerencoach van Perspectief al mee met de politie op 
zaterdag om de contacten met jongeren te vergemakkelijken. Dat heeft goede 
resultaten opgeleverd. Het CDA wil als een vervolg hierop de contacten tussen de 
horeca, gemeente en de jongeren intensiveren door samenwerking te bevorderen 
met diverse organisatie zoals: 2GetThere, Buurtsportcoaches en Wijkteams. 

• Het CDA is voor cameratoezicht wanneer dat onderdeel uitmaakt van een totaalvisie 
op veiligheid en als daarin waarborgen voor het gebruik zijn opgenomen. 

 
 
Een belangrijk onderwerp dat raakt aan veiligheid is het gebruik van drugs (zowel soft- als 
harddrugs) onder jongeren in Zutphen. Omdat drugs meer kapot maakt dan je lief is, is en 
blijft het CDA tegen gebruik én tegen legalisering van alle drugs in Zutphen. 
 
Voor het CDA zijn onze jongeren de toekomst. Ze moeten ondersteund en begeleid worden 
in het maximaal ontwikkelen van hun talenten. Het gebruik van drugs remt die ontwikkeling. 
Sterker nog: drugsgebruik leidt vaak tot psychische problemen zoals depressiviteit, angsten 
en financiële problemen. Dat leidt weer tot een toenemend isolement waardoor het 
drugsgebruik juist weer toeneemt. Recent onderzoek wijst uit dat het drugsgebruik onder 
middelbare scholieren in Zutphen het hoogst is van de gehele provincie Gelderland. 
 
Het CDA zet zich daarom in voor: 

• Scholen oproepen om te gaan werken aan een 'Schone School'. Welke school mag 
zich als eerste de Schone School van Zutphen noemen? 

• Bevorderen dat instellingen en organisaties gaan werken aan een 'Schone 
Organisatie'. Welke organisatie mag zich als eerste de Schoonste Organisatie van 
Zutphen noemen? 

• Inzetten van ervaringsdeskundige jongeren (o.a. coaches van 2GetThere) op 
scholen. 

• Het bevorderen van goede en structurele voorlichting over de gevolgen van pesten 
en de gevaren van loverboys/illegale prostitutie op middelbare scholen. Ook hierbij 
zoeken we de samenwerking met organisaties zoals 2GetThere.

Drugsgebruik 

Veilig. Zutphen en Warnsveld 
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