
 

Speerpunten 2018-2022 
De Stadspartij Zutphen-Warnsveld is al meer dan 28 jaar eigenzinnig, lokaal geworteld en 

toekomstgericht met hart voor natuur en cultuur.  

1) Circulaire economie als motor voor werkgelegenheid  
� Bedrijven acquireren die aansluiten bij ons DNA en de lokale economie versterken waardoor we minder 

afhankelijk zijn van het milieubelastende mondiale systeem en meer en gevarieerdere banen krijgen: 

duurzaam & milieuvriendelijk ondernemen, ambachtelijke & hoogtechnische werkgelegenheid (cleantech), 

toerisme en ondernemers die zich richten op onze eerste levensbehoeften zoals stadslandbouw. 

� De Mars als groen en cleantech bedrijventerrein profileren, qua uitstraling aansluiten bij de gemeentelijke 

ambitie voor circulaire economie met o.a. groene infrastructuur, bedrijven die hierbij passen alle 

medewerking verlenen.   

� Rode loperbeleid ontwikkelen voor nieuwe en bestaande ondernemers: verkorten vergunningstrajecten, 

begeleiding van A tot Z door één contactpersoon, compenseren OZB voor startende bedrijven, toepassen 

OZB differentiatietarief voor plekken waar we bedrijvigheid willen stimuleren, minder regelgeving en 

daarbij aangeven wat wèl mag, parels (bedrijven/ondernemers) van onze gemeente koesteren. 

� Zorgen voor een goede aansluiting tussen de theorie van het onderwijs en praktijk bij bedrijven, en tussen 

werkzoekenden (mensen met een uitkering) en werkgelegenheid. 

� Deeleconomie stimuleren en ruimte geven.  

� Doelstelling afvalvrije gemeente in 2030 behouden en behalen door o.a. groenafval bij gebruik 

ondergrondse containers gescheiden te kunnen inleveren en te streven naar minder verpakkingen. 

 

2) Energietransitie versnellen 

� Heldere doelen stellen met streefdata, zorg dragen voor een goede monitoring en de voortgang voor 

iedereen zichtbaar maken. 

� Nadruk op verminderen energieverbruik en de overgebleven benodigde energie duurzaam op eigen 

grondgebied opwekken. Wel echt duurzaam, dus geen biomassacentrale waarvoor bomen gekapt of 

houtsnippers overzees aangevoerd moeten worden.    

� Overschakelen naar een fossielvrije gemeenschap met gasloze wijken, laadpalen voor electrisch rijden en 

het slim benutten van restwarmte van grote bedrijven. 

� Zoveel mogelijk rekening houden met beschermd stads- en dorpsgezicht, landschap en omwonenden.  

� De gemeente geeft het goede voorbeeld en loopt voorop in onder andere het energieneutraal maken van 

gebouwen in gemeentelijk bezit, verdere verduurzaming wagenpark, LED-lantaarnpalen en de richtlijn ISO 

26000. Het maatschappelijk verantwoord inkopen richt zich naast social return en lokale aanbesteding ook 

op CO2 neutraliteit. 

 

3) Een groene omgeving voor onze gezondheid en toekomst 

� Meer struiken en bomen, groenzones verbinden en meer natuur aan stads- en dorpsranden. Mensen in 

een groene omgeving voelen zich onder andere gelukkiger en hebben minder medicijnen en zorg nodig. 

� Ecologisch beheer overal toepassen, extra aandacht voor de biodiversiteit van bloemen en insecten.  

� In navolging op de Groenatlas en Natuurwaardenkaart een plan ontwikkelen voor meer biodiversiteit: o.a. 

natte natuur voor reptielen en amfibiën, nestelplaatsen voor vleermuizen en vogels bij nieuwbouw of 

renovatie, eetbare bomen en struiken (voedselbos) en natuur- en kindvriendelijke oevers. 

� De verdwenen natuureducatie terugbrengen en beleggen bij één organisatie of samenwerkingsverband. 

� Met het oog op strenger wordende hitte en wateroverlast een klimaatadaptatieplan ontwikkelen met 

daarin: tuinen vergroenen, regentonnen, geveltuinen en groendaken stimuleren, mogelijkheden 

onderzoeken voor versteende histische binnenstad zoals aanleg fonteintjes. 

 

 



4) Aandacht voor cultuur en historie in Zutphen en Warnsveld  

� Behoud van de culturele eigenheid van Warnsveld en de Hoven, inclusief evenementen en faciliteiten zoals 

buurthuizen. 

� Historische binnenstad meer benutten als trekker voor toeristen met onder meer openstelling torens en 

monumentale gebouwen. 

� Waar mogelijk historisch beeldbepalende elementen terug brengen zoals de Overwelving met haar 

watermolen en het weer watervoerend maken van oude waterlopen in de binnenstad.  

� De Librije voordragen voor de Werelderfgoedlijst. Deze unieke kettingbibliotheek is meer dan 450 jaar oud 

en wereldwijd is er nog slechts één vergelijkbare bibliotheek, in Italië. 

� Beeldbepalende culturele evenementen als Cellofestival, Gast in Zutphen en Toonkunst structureel 

ondersteunen en kleinschalige initiatieven stimuleren. Daarnaast ook aandacht voor vernieuwende 

aansprekende festiviteiten uit genres als pop, urban en dance. 

� De Hanzehof toekomstbestendig maken door een financieel gezonde balans, investeren in multifunctionele 

inzetbaarheid van de Buitensociëteit en voorzien van een klimaatinstallatie, betere aansluiting bij wensen 

vanuit de directe omgeving. 

� Naast het bestaande cultuurprogramma voor basisscholen, een cultuurprogramma ontwikkelen voor 

middelbare scholen en ouderen. 

 

5) Veerkrachtige samenleving met meer ruimte voor inwoners  

� Burgerinitiatieven aanmoedigen door het beschikbaar stellen van middelen (gereedschap, ruimte en indien 

nodig geld), professionele ondersteuning (training, begeleiding) en pro-actief meedenken door de 

gemeente. Door de regie bij de initiatiefnemers te leggen, ontstaat er meer ruimte voor creativiteit, meer 

verantwoordelijkheidsgevoel en snellere actie.  

� Ons arbeidspotentieel beter benutten. Ook niet betaald werk is zeer waardevol, zoals bemensing culturele 

organisaties, boodschappen en klusjes doen voor mensen die afhankelijk zijn van zorg door gemeente, 

onderhoud speeltuinen en gemeenschappelijk groen. Uitkeringsgerechtigden die zich inzetten voor de 

gemeenschap krijgen vrijstelling van de sollicitatieplicht. 

� De gemeente betrekt inwoners bij ontwikkelingen conform de gemeentelijke Samenspraakwijzer en 

introduceert de burgerbegroting waarbij inwoners meer invloed hebben op onze inkomsten en uitgaven. 

� Veilige en leefbare wijken door meer sociale samenhang; ontmoetingsmogelijkheden voor jong en oud 

creëren zodat mensen elkaar leren kennen en samen dingen kunnen ondernemen, meer mengvormen van 

samenwonen stimuleren, inwoners meer vrijheid geven gezamenlijk gemeenschapsgrond in te richten. 

� Een jongerenontwikkelingsplek opstarten waar iets maken, leren, creativiteit en ontmoeten centraal staan. 

Jongeren helpen zelf bij de uitwerking van het idee.  

� Zorg en ondersteuning vanuit de gemeente kenmerkt zich door kwaliteit, effectiviteit en maatwerk. Meer 

service door de gemeente aan huis/in zorgcentra/buurthuizen. 

 

6) Mobiliteit: schoon, veilig, duurzaam & flexibel  

� Overschakelen naar elektisch vervoer met voldoende oplaadpunten voor auto’s, bevoorrading binnenstad 

centraler organiseren, duurzaam inkopen openbaar vervoer. 

� Een duurzaam mobiliteitsplan ontwikkelen met daarin: uitgangspunt voor de binnenstad dat auto ‘te gast’ 

is, transferium buiten het centrum, betere ov-verbindingen tussen alle wijken en centrum, OV-oplossingen 

voor mindervaliden en zwaardere boodschappen. 

� Mogelijkheden onderzoeken voor meer vervoer over water (overslaghaven/industriehaven in relatie tot 

opwaardering De Mars). 

� Verbeteren verkeersafwikkeling (3e brug over de IJssel of andere knelpunten waaronder rotonde richting 

Brummen), verhogen van de verkeersveiligheid waaronder een actief beleid voor meer fietsveiligheid. 

 

7) Stadspartij: voor stad, dorp en buitengebied! 

� …     

Wij laten de komende vier jaren graag ruimte voor jouw punt. Laat ons weten wat jij belangrijk vindt! 


