
Joonas van der Kolk: “Iedereen moet gaan stemmen”
De Zutphense Joonas van der Kolk 
(19), studeert Europees Recht 
aan de Radboud Universiteit in 
Nijmegen. “Stemrecht is één van 
de belangrijkste rechten die we 
hebben.” 

“Vorig jaar, met de landelijke verkiezingen, 
mocht ik voor het eerst stemmen. Ik zat 
erop te wachten om te mogen stemmen. 
Diverse stemwijzers heb ik ingevuld. Soms 
was de uitkomst hetzelfde, soms anders. 
Daarna heb ik de partijprogramma's 
bekeken van de partijen die het hoogst 
uit de StemWijzer kwamen. Dat vind ik 
belangrijk, want als 80 procent van de 
standpunten van een partij met jouw 
standpunten overeenkomt, komt nog altijd 
20 procent niet overeen. Uiteindelijk heb 
ik gekozen voor Volt. Daar kon ik me het 
meest in vinden.

Klimaat en kloof tussen arm en rijk 
In een campagne kun je als partij een 
hoop zeggen, maar de vraag is of het 
ook wordt waargemaakt. En of het ook in 
het algemeen belang is. Het klimaat vind 
ik belangrijk, ondersteuning voor sociaal 
zwakkeren en dat een partij zich inzet 
voor de generaties na ons. Ik ben voor 
een basisinkomen, de kloof tussen arm en 
rijk is wat mij betreft te groot. Die zal nooit 
helemaal gedicht kunnen worden, maar 
partijen moeten zich wel zoveel mogelijk 
inzetten om arm en rijk dichter bij elkaar te 
brengen.

Stemrecht is één van de allerbelangrijkste 
rechten die we hebben. Het zou een recht 
moeten zijn van iedereen. Democratie en 
stemrecht zijn onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. Soms is het wel jammer dat 
de meerderheid beslist, maar dat kan niet 
anders. In het algemeen belang is dat 
waarschijnlijk het beste. 

Beste leeftijd om te stemmen 
18 jaar is wat mij betreft een goede leef-
tijd om te mogen stemmen. Ik denk dat 
je dan verstandig genoeg bent om een 
afgewogen te kunnen kiezen/stemmen. Als 
je jonger bent weet je niet altijd even goed 
wat er speelt. 18-jarigen zijn verstandiger 
dan 16-jarigen en kunnen beter nadenken 
over de inhoud van een stem. 

Goed voor Zutphen
Voor een gemeente vind ik het belangrijk 
dat die voorzieningen aanbiedt en aan 
blijft bieden. Het is voor mij bijvoorbeeld 
ondenkbaar dat Gelre Ziekenhuizen uit 
Zutphen zou verdwijnen. Een gemeente 
moet zorgen dat de algemene voorzienin-
gen afgestemd zijn op het aantal inwoners, 
de leeftijd en behoeften. Ook op de langere 
termijn. Dat Zutphen cellohoofdstad van 
de wereld zou worden, vind ik een leuk 
idee voor het imago van de stad. Ik gun 
Zutphen een identiteit die op regionaal en  
landelijk niveau bekend is, zoals bijvoor-
beeld Deventer met het Dickensfestijn. 

Elke stem telt
Iedereen moet gaan stemmen, vind ik. 
Spreek je uit, ook al heb je er minder 
interesse in of minder verstand van. Als je 
niet stemt wordt het lastig voor de overheid 
om rekening met je te houden. Elke stem is 
er één en kan het verschil uitmaken tussen 
0 en 1 zetel. Je stem lijkt misschien onbe-
langrijk, maar al die stemmen bij elkaar zijn 
het fundament onder de gemeenteraad, en 
daarmee het fundament onder het beleid 
in jouw directe omgeving voor de komende 
vier jaar.”
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In deze krant
Op woensdag 16 maart zijn er 
verkiezingen voor de gemeen-
teraad. Net als vorig jaar bij de 
Tweede Kamerverkiezingen, 
kunt u vervroegd stemmen. Op 
maandag 14 maart en dinsdag 
15 maart zijn er in onze ge-
meente al enkele stemlokalen 
open. Iedereen kan vervroegd 
stemmen. U kiest zelf op welke 
dag u komt stemmen. 

Wat doet de Zutphense 
gemeenteraad zoal voor u?

Waar heeft u als inwoner van de 
gemeente Zutphen invloed op?

Wat moet u doen voordat u gaat 
stemmen?

Welke politieke partij past bij 
wat u belangrijk vindt?

Hoe bepaalt u op wie u moet 
stemmen?

In deze krant vindt u alle antwoor-
den op deze vragen en leest u over 
zaken die voor u belangrijk kunnen 
zijn.

Bepaal het 
 zelf!vooral
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14, 15 en 16 maart

Wint u die 
slagroomtaart?
Op de achterkant van deze krant 
staat een raamposter. Plak de 
raamposter voor uw raam en maak 
kans op 1 van de 5 slagroomtaarten 
die de gemeente verloot. Burge-
meester Annemieke Vermeulen 
komt de eerste taart persoonlijk 
langsbrengen. 

Dus doe mee en laat zien dat 
Zutphen kiest tijdens deze gemeen-
teraadsverkiezingen. Misschien 
komt de burgemeester dan wel bij u 
aan de deur! 

Joonas van der Kolk is 19 jaar en stemt voor de eerste keer voor de 
gemeenteraadsverkiezingen.
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Hoe zit de gemeente in elkaar?
Het gemeentebestuur bestaat uit:

Raadsleden

Dit zijn de mensen die in de gemeenteraad 
zitten. Zij beslissen over de plannen voor 
de gemeente. Dat kan alleen als de meeste 
raadsleden voor een plan stemmen. Veel 
raadsleden doen hun werk naast een 
gewone baan. 

Burgemeester 

Dit is de voorzitter van de gemeenteraad. 
Annemieke Vermeulen is onze burgemees-
ter. Zij leidt de vergaderingen van de ge-
meenteraad. En samen met de wethouders 
vormt zij het college van burgemeester en 
wethouders.

Wethouders

Een wethouder zorgt dat de besluiten 
van de gemeenteraad worden uitgevoerd. 
Samen met de ambtenaren van de 
gemeente bedenken zij nieuwe plannen 
voor de gemeente. Na de verkiezingen 
van de gemeenteraad komen er nieuwe 
wethouders.
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Burgemeester 
Annemieke Vermeulen: 

Ga steMMen!
“Verkiezingen voor de gemeenteraad gaan over 
wat er in je eigen straat, buurt en gemeente 
gebeurt. Met uw stem beslist u mee wie er in de 
gemeenteraad komt en wat de raad de komende 
4 jaar gaat doen. Bijvoorbeeld op het gebied van 
betaalbare woningen, jeugdzorg of duurzame 
energie. 

Waar wilt u dat het geld naartoe gaat? Stem op de 
partij die het beste past bij wat u wilt. Zorg dat u 
weet wat de politieke partijen met Zutphen willen. 
Daar is deze verkiezingskrant voor! Of vul de 
StemWijzer in op www.stemwijzer.nl. Natuurlijk ga 
ik stemmen. U toch ook?” 

Annemieke Vermeulen, 
burgemeester van Zutphen

Lindsay van der Veer: "Je moet voor jezelf opkomen, 
anders beslist een ander voor je."

Lindsay van der Veer (18) vindt dat 
er in Zutphen moet er meer aan-
dacht moet komen voor jongeren. 
“Het ontbreekt hier aan voorzie-
ningen voor jongeren om elkaar te 
ontmoeten.”

“De komende gemeenteraadsverkiezingen 
mag ik voor het eerst stemmen. Best wel 
spannend vind ik dat. Ik heb me nog niet 
echt in de verkiezingen verdiept, maar dat 
ga ik zeker nog doen. Uitzoeken welke 
partijen er zijn en de programma’s lezen, 
wat ze van plan zijn en vooral of ze ook iets 
voor jongeren doen. 

Meer doen voor jongeren
Ik vind het belangrijk dat jongeren door de 
gemeenteraad worden gezien en gehoord 
en dat gebeurt in Zutphen veel te weinig. 
Jongeren worden niet gehoord in Zutphen. 
Zo is er in Zutphen te weinig te doen voor 
jongeren. Er zou meer educatie moeten 
zijn en meer activiteiten. In een stad moet 
ook iets te doen zijn voor jongeren. Zoveel 
jongeren zitten thuis! En via sociale media 
vind je elkaar niet. Als er een locatie is, 
een soos bijvoorbeeld, dan creëer je een 
mogelijkheid waar jongeren elkaar kunnen 
ontmoeten. 

In Zutphen heb je het WALHALLAb, Buddy 
to Buddy en Het Dagelijks Bestaan. Stuk 
voor stuk mooie initiatieven, maar er is geen 
algemene of gezamenlijke voorziening voor 
jongeren. De gemeente zou dit mogelijk 
moeten maken. Er zijn te weinig mogelijk-
heden om te netwerken, om verbinding te 
maken. Aan ideeën ontbreekt het niet bij 
jongeren, maar er moeten wel faciliteiten en 
begeleiding zijn. De gemeente zou daarin 
een rol moeten spelen. 

Stemmen belangrijk
Ik vind het belangrijk om te kunnen 
stemmen, omdat je daarmee invloed kunt 
uitoefenen. Verkiezingen triggeren je om 
je in onderwerpen te verdiepen, in wat jíj 
belangrijk vindt. Landelijk vind ik Groen-

Links heel goed, omdat ze zich inzetten 
voor onderwijs en jeugdzorg. Die twee 
onderwerpen zijn voor mij het belangrijkste. 
In de jeugdzorg zijn de wachtlijsten veel te 
lang. Ik heb daar zelf mee te maken. De 
wachttijd één tot anderhalf jaar. Absurd! Ik 
volg de opleiding voor meubel- en hout-
techniek in Zwolle. In Zutphen is daar geen 
opleiding voor. Daar ontbreekt het hier ook 
aan. Het zou goed zijn als Zutphen meer 
opleidingsmogelijkheden krijgt. Daarmee 
houd je jongeren ook binnenboord. Nu is 

er maar een schamel mbo’tje. Zutphen zou 
meer moeten inzetten op beroepsonder-
wijs. En een universiteit. Ja, waarom niet!

Iedereen moet gebruikmaken van zijn recht 
om te mogen stemmen. Je moet voor jezelf 
opkomen, anders beslist een ander voor je 
en dat wil je niet. Kom voor jezelf op, zou 
ik tegen jongeren willen zeggen. Ik probeer 
het ook, ook al vind ik dat soms lastig. Kom 
op voor onze belangen. Jongeren hebben 
de toekomst!”

Iedereen moet 

gebruikMaken van zijn 

recht oM te mogen 

steMMen

De Zutphense Lindsay van der Veer (18) zou graag meer aandacht willen voor onderwijs 
en jeugdzorg.

Er komt veel kijken bij het 
organiseren van verkiezingen!
Dat er op 14, 15 en 16 maart 
gemeenteraadsverkiezingen zijn, 
is voor veel mensen heel logisch. 
Maar wist u dat de gemeente 
Zutphen al kort na de zomer van 
vorig jaar is begonnen om de 
verkiezingen voor te bereiden? 
Bijvoorbeeld door op zoek te 
gaan naar stembureaus die het 
stemmen net even leuker ma-
ken. We geven u een klein kijkje 
achter de schermen.

Het inrichten van de stembureaus is één 
van de dingen die moet gebeuren. Denk 
aan het plaatsen van stemhokjes en 
stembussen. Als u komt stemmen, krijgt 
u een rood potlood mee. Die potloden 
moeten ook op tijd worden besteld. En 
natuurlijk moeten er genoeg mensen zijn 
voor in de stembureaus. Per stembureau 

zijn ongeveer 6 tot 8 mensen nodig: in 
ieder geval een voorzitter, een plaats-
vervangend voorzitter en minstens drie 
stembureauleden. De stembureaus zijn 
van 7.30 tot 21.00 uur ’s avonds open. Het 
is dus een beste klus om alle mensen 
goed in te delen.

Wat gebeurt op 16 maart?
Op 16 maart is de laatste verkiezingsdag. 
Na 21.00 uur gaan de stembureauleden 
de stemmen tellen. Zij tellen dan ook de 
stemmen van mensen die op 14 en 15 
maart hebben gestemd. Dit gebeurt met 
de hand volgens speciale regels van 
de landelijke overheid. Per stembureau 
komen de uitslagen binnen op het 
stadhuis. Even na middernacht weten we 
welke partij de meeste stemmen heeft 
gekregen. 

Foto: elkestemtelt.nl
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Wat neem ik mee naar het stembureau?
1. Uw stempas

2. Uw identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart, rijbewijs 
of verblijfsvergunning).

3. Een mondkapje dragen mag, maar is niet verplicht.

Toegankelijke stembureaus
We maken alle stembureaus toegankelijk 
voor iedereen. Dus ook voor inwoners 
die slecht ter been zijn of in een rolstoel 
zitten. Hulp nodig? U mag iemand 
meenemen die u helpt. Of vraag hulp van 
een medewerker van het stembureau. 

Hulp nodig bij het stemmen?
Heeft u door een beperking hulp nodig 
in het stemlokaal? Bijvoorbeeld omdat 
u slechtziend bent? Neem dan iemand 
mee. Of vraag hulp van een medewerker 
van het stembureau.

Iemand anders voor u laten stemmen
Kunt u niet zelf stemmen? Bijvoorbeeld door werk, ziekte of omdat 
u met vakantie bent? Laat uw stem niet verloren gaan! Laat iemand 
anders namens u stemmen. Dit heet stemmen bij volmacht. U regelt 
dit op 2 manieren:

1. Onderhandse volmacht
U vult op de achterkant van uw stempas de gegevens in van degene die u wilt 
machtigen.

Zet uw handtekening en laat de gemachtigde dit ook doen.

De gemachtigde neemt uw stempas en een kopie van uw identiteitsbewijs mee 
naar het stembureau en stemt namens u.

2. Schriftelijke volmacht
U vraagt de volmacht aan via de website www.zutphen.nl/verkiezingen/Iemand-
anders-laten-stemmen. Dit kan via DigiD of via een formulier. Volg de stappen 
die op de website staan. Een schriftelijke volmacht aanvragen kan tot vrijdag 11 
maart.

Rama Aljamal: “Ik weet nog niet of ik ga stemmen”
Op haar veertiende kwam de Pa-
lestijnse Rama Aljamal (21) naar 
Nederland. Volgend schooljaar wil 
ze starten met de opleiding voor 
doktersassistent in Zwolle. 
“Zutphen zou meer moeten bieden 
aan beroepsonderwijs.”

“Ik ben Palestijns en geboren in Homs, 
Syrië. In Syrië hadden we niks, geen 
nationaliteit, geen status. We mochten 
ook niet stemmen. De situatie waar we in 
verkeerden was gevaarlijk en daardoor 
kon ik vaak niet naar school. Elk moment 
konden er verdwaalde kogels overvliegen 
en bommen ontploffen. De laatste keer 
dat ik naar school ging ontplofte een bom 
op een grote wapenkamer. Alles ontplofte. 
Alle ramen van ons huis waren kapot. We 
vluchtten naar mijn oma in Aleppo. Ik was 
14 jaar en zat in het laatste jaar van de 
middelbare school. Toen een jaar later in 
Aleppo ook de oorlog uitbrak, vluchtten 
mijn vader en broer naar Turkije en van 
daaruit naar Nederland. Daarna zijn mijn 
moeder, zusjes en ik ook naar Nederland 
gekomen. In 2019 kreeg ik de Nederlandse 
nationaliteit.

Onderaan beginnen niet van deze 
tijd
Ik kon goed leren en haalde altijd goede 
cijfers, maar in Nederland moest ik onder-
aan beginnen: eerst anderhalf jaar naar 
een taalklas, daarna naar de mavo. Daar 
zat ik onder mijn niveau en ik was ook nog 
de oudste, terwijl ik volgens mij best naar 
de havo had gekund. Er werd niet gekeken 
naar mijn capaciteiten. Onderaan beginnen 
was de policy. Dat moet anders vind ik en 
ik geloof dat dat inmiddels ook veranderd 
is. 

Veel jaren verloren
Als ik beter was begeleid op school en ze 
me een test hadden laten doen, had ik 
denk ik direct naar de havo gekund. Dan 
had ik nu op het hbo gezeten in plaats van 
op het mbo. Mijn vriendinnen in Syrië zitten 
nu in het laatste jaar van de universiteit! 
Daar ben ik wel jaloers op. In Syrië is 
het onderwijssysteem heel anders. Daar 
wordt gekeken naar je scores, het aantal 
punten dat je haalt en daarop kies je je 
vervolgopleiding. In Nederland ga je met 
onvoldoendes ook over en dat motiveert 
jongeren meestal niet om beter hun best 

te doen. Ik ben gemotiveerd, maar ik zou 
willen dat mijn opleiding sneller gaat. Nu 
heb ik voor mijn gevoel veel jaren verloren. 

Eén stem kan het verschil uitmaken, weet 
ik, maar ik ben ook bang om verkeerd te 
stemmen. In 2019 kon ik voor het eerst 
stemmen, voor de provinciale verkiezingen, 
maar toen kende ik nog geen enkele 
partij, dus heb ik toen niet gestemd. Vorig 
jaar met de landelijke verkiezingen heb ik 
voor het eerst gestemd. Ik had me in de 
partijprogramma’s verdiept, onder andere 
via sociale media kreeg ik veel van de 
verkiezingen  mee. Ik heb toen gestemd 
op een partij die zich sterk maakte voor 
beter onderwijs, meer studiefinanciering 
en hoger minimumloon. Dat was de PvdA. 
Volgens mij was dat de enige partij die dat 
in zijn partijprogramma had staan. 

Meer opleidingen, meer keuzes
Wat in Zutphen beter moet is een ruimer 
aanbod voor beroepsonderwijs. Op 
Aventus na zijn er in Zutphen geen studie-
mogelijkheden. Meer opleidingen, meer 
keuzes. Het is uiteindelijk voor je toekomst. 
Nu vertrekken alle jongeren uit Zutphen, 

omdat ze hier geen toekomst hebben. Als 
je jongeren binnenboord wil houden, dan 
moet je ze ook wat bieden. 

Ik weet nog niet of ik ga stemmen. Het zijn 
gemeenteraadsverkiezingen, maar behalve 
dat ik in Zutphen woon, heb ik hier weinig. 
Mijn opleiding is in Zwolle, mijn vriendin-
nen wonen daar of in Deventer. Maar dit 
gesprek heeft me wel aan het denken 
gezet, dus misschien ga ik me er toch in 
verdiepen en dan toch stemmen.”

Colofon
Deze verkiezingskrant 2022 is gemaakt 
door de gemeente Zutphen en huis-aan-
huisblad Contact Zutphen. In deze krant 
leest u over zaken die voor u belangrijk 
kunnen zijn als u gaat stemmen. Heeft 
u vragen over de verkiezingen? Op 
www.zutphen.nl/verkiezingen vindt u 
antwoorden op veelgestelde vragen. 
Staat uw vraag er niet bij, stuur dan een 
e-mail naar info@zutphen.nl.

Redactie en samenstelling
Team communicatie gemeente Zutphen

Interviews en teksten
Redactie Contact Zutphen, Alize 
Hillebrink en team communicatie 
gemeente Zutphen

Foto's
Alize Hillebrink, Jolanda van Velzen, 
gemeente Zutphen, Stap In Stap Uit

Vormgeving, opmaak en drukwerk
Achterhoek Nieuws

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze 
uitgave mag worden verveelvoudigd, 
opgeslagen in een geautomatiseerd ge-
gevensbestand of openbaar gemaakt, in 
enige vorm of op enige wijze, hetzij elek-
tronisch, mechanisch, door fotokopieën, 
opnamen of op enige andere manier, 
zonder voorafgaande toestemming van 
de gemeente Zutphen. De gemeente 
Zutphen is niet aansprakelijk voor scha-
de die mogelijk het gevolg zou kunnen 
zijn van verkeerde gegevens.

Rama Aljamal (21): "Als je jongeren 
binnenboord wil houden, dan moet je 
ze ook wat bieden."



Gemeenteraadsverkiezingen Gemeente Zutphen 2022

Vervoer nodig naar het 
stemlokaal?
Vraag hulp aan iemand die u kent. Bij-
voorbeeld familieleden, buren, vrienden 
of kennissen. U kunt ook gebruikmaken 
van Stap In Stap Uit. Hun bus brengt 
u ’s morgens of ’s middags naar het 
centrum van Zutphen en komt langs 
enkele stembureaus. En na een uurtje 

kunt u weer terug. Let op: de rit is voor u 
gratis als u uw stempas laat zien aan de 
chauffeur! Kijk voor meer informatie en 
de dienstregeling op: www.stapinstapuit.
eu of bel 06-13 94 54 53 als u vragen 
heeft.

Veilig stemmen
In de stemlokalen nemen we maatregelen zodat dat u veilig kunt 
stemmen. 

We richten de stemlokalen zo in dat kiezers onderling afstand kunnen
houden.

Er staat iemand van het stembureau bij de ingang om u welkom te heten. 

In het stemlokaal kunt u uw handen desinfecteren.

De leden van het stembureau zitten achter een kuchscherm.

Voor iedereen is er een eigen rood potlood om mee te stemmen. 

Stemhokjes en andere contactpunten (zoals deurklinken en deurposten)
worden regelmatig schoongemaakt.

Heeft u klachten die passen bij het coronavirus? Blijf thuis en laat u direct testen. 
Vraag een vertrouwd iemand om namens u te gaan stemmen. Hoe dit werkt, leest u 
op pagina 3.

Verkiezingsdebat in 
theater De Hanzehof
Dinsdagavond 8 maart om 19.30 uur 
houdt de gemeente Zutphen een 
verkiezingsdebat in de theaterzaal van 
De Hanzehof. De lijsttrekkers van de 11 
politieke partijen praten dan met elkaar 
over hun verkiezingsprogramma. Wat vin-
den zij belangrijk voor Zutphen? Waarin 
verschilt hun plan van andere partijen? 
Waarom moeten kiezers op hun partij 
stemmen? Dit wilt u vast niet missen. 

U bent van harte welkom om erbij te zijn. 
De zaal is open vanaf 19.00 uur. 

Online volgen
U kunt het debat vanaf 19.30 uur ook 
online volgen via een livestream. Enkele 
dagen voor het debat vindt u de link 
naar de uitzending op www.zutphen.nl/
verkiezingen/verkiezingsdebat en onze 
sociale media.

Wat gebeurt er na 
de verkiezingen?

Uitslag van de 
verkiezingen
Als alle stemmen zijn geteld, weten we welke 
partijen in de gemeenteraad komen. Hoe meer 
mensen op een partij hebben gestemd, hoe 
meer zetels (stoelen) deze partij krijgt in de 
gemeenteraad.

Welke partijen 
werken samen?
Welke partij heeft de meeste stemmen gekregen? 
Die partij zoekt meestal uit met welke andere 
partijen ze het beste kan samenwerken. De plannen 
van een partij kunnen alleen doorgaan als meer dan 
de helft van de gemeenteraad het eens is met die 
plannen.

Afspraken maken
De politieke partijen maken samen afspraken 
voor de komende vier jaar. Ze vinden niet 
allemaal dezelfde dingen belangrijk. Daarom 
moeten ze onderhandelen over hun plannen. 

Samenwerken
Zijn de samenwerkende partijen het eens over de 
afspraken? Dan zetten zij alle afspraken in een 
akkoord. Dit heet een coalitieakkoord. Hierin leest u de 
plannen die de partijen hebben voor de gemeente.

Wethouders
De wethouders komen uit de partijen die in de 
coalitie met elkaar samenwerken. Samen met 
de burgemeester zorgen zij dat de plannen de 
komende vier jaar worden uitgevoerd.

Stempas verloren? 
Vraag een vervangende stempas aan!
Zonder stempas kunt u niet stemmen op  14, 15 of 16 maart. Daarom 
is het belangrijk dat u uw stempas en identiteitsbewijs meeneemt 
naar het stemlokaal. De stempas krijgt u op zijn laatst op 2 maart. 

Heeft u geen stempas gekregen of bent 
u ‘m kwijt? Vraag een vervangende 
stempas aan. Dit kan op 2 manieren:

1. Online aanvragen: dit kan met DigiD 
tot het laatst op woensdag 9 maart. 
Dit kan via  www.zutphen.nl/
verkiezingen/stempas-verloren

2. In het stadhuis bij het team 
Publiekszaken. Dit kan tot het laatst 
op vrijdag 11 maart, 17.00 uur. Maak 
eerst een afspraak en bel 14 0575. 
Neem ook uw identiteitsbewijs mee 
als u naar het stadhuis komt.

Vindt u alsnog uw ‘oude’ stempas terug, 
dan kunt u daar niet mee stemmen. Dat 
kan alleen met de nieuwe stempas.
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stemElke teltKijk op de website van de gemeente
of op elkestemtelt.nl.

Meer informatie?
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U krijgt een stempas
Uiterlijk woensdag 2 maart ontvangt u 
uw stempas. Hee� u geen stempas 
ontvangen of bent u uw stempas kwijt? 
Vraag dan uiterlijk vrijdag 11 maart 17.00 
uur een nieuwe aan bij de gemeente. 

U kiest een kandidaat
Bedenk voordat u gaat stemmen op welke 
kandidaat u wilt stemmen. U ontvangt 
thuis een overzicht met alle kandidaten 
waarop u kunt stemmen.

U gaat naar het stemlokaal  
Neem uw stempas en identiteitsbewijs 
mee. Dat kan een paspoort, rijbewijs, 
identiteitskaart of verblijfsdocument zijn. 
Deze mag niet langer dan vijf jaar 
verlopen zijn.

Kunt u niet zelf naar het 
stemlokaal komen?  
Dan kan iemand anders voor u gaan 
stemmen. Vul de achterkant van uw 
stempas in. Geef uw stempas en een kopie 
van uw identiteitsbewijs mee aan de 
kiezer die voor u gaat stemmen.

In het stemlokaal
Op het stembureau levert u uw 
stempas in. Laat ook uw identiteitsbewijs 
zien aan het stembureaulid.

U krijgt een stembiljet
Op het stembiljet staan alle lijsten 
(politieke partijen) die meedoen aan
de verkiezing in de gemeente. Ook staan 
hierop alle kandidaten op wie u kunt 
stemmen. 

In het stemhokje
Met het stembiljet en een rood potlood 
gaat u een stemhokje in. Dat doet u 
alleen. Hee� u vanwege uw lichamelijke 
gesteldheid hulp nodig bij het stemmen? 
Dan mag er iemand mee om u te helpen.

U kleurt één vakje rood
Kleur het rondje in voor de naam van 
de persoon op wie u wilt stemmen. 
U kunt het stembiljet ook leeg laten. 
Dat heet blanco stemmen.

Lever uw stembiljet in
Stop het stembiljet in de stembus. U hee� 
uw stem uitgebracht. Woensdagavond 
16 maart vanaf 21.00 uur worden de 
stemmen geteld. De uitslag vindt u op 
de website van de gemeente.

Stemmen: hoe werkt dat? 
Op woensdag 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Op maandag 14 en dinsdag 15 maart is in 
onze gemeente een aantal stemlokalen al open. De stemlokalen zijn open van 7.30-21.00 uur.

Waar kunt u stemmen?
Op uw stempas staat het adres van een stemlokaal dichtbij u in de 
buurt. U kunt ook stemmen in een ander stemlokaal in onze gemeente. 
Denk bijvoorbeeld aan bijzondere locaties zoals de Walburgiskerk, de 
Buitensociëteit of Bibliotheek Zutphen. Dat maakt stemmen extra leuk!

Hier vindt u alle stemlokalen in onze gemeente. Vervroegd stemmen op maandag 14 en 
dinsdag 15 maart is voor iedereen. U mag zelf kiezen op welke dag u komt stemmen. De 
stemlokalen zijn open van 7.30 uur ’s morgens tot 21.00 uur ’s avonds. Alle stemlokalen 
zijn toegankelijk voor mindervaliden.

Vervroegd stemmen op maandag 14 en dinsdag 15 maart 2022
• Bibliotheek Zutphen Broederenkerkplein 2,  7201 JP  Zutphen
• Rode Kruis De Graafschap Van Drinenstraat 4 7203 EL Zutphen
• Buurthuis De Uitwijk De Brink 116 7206 KD  Zutphen
• ’t Warnshuus Dreiumme 43 7232 CN  Warnsveld

Stemmen op woensdag 16 maart 2022
• Hanzehof, ingang Buitensociëteit Coehoornsingel 1 7201 AA  Zutphen
• Walburgiskerk Kerkhof  3 7201 DM  Zutphen
• Gemeente Zutphen/GelreWerkt! Henri Dunantweg 1 7201 EV  Zutphen
• Bibliotheek Zutphen Broederenkerkplein 2 7201 JP  Zutphen
• St. Elisabeth Geweldigershoek 39 7201 NC  Zutphen
• Schildersvakopleiding Zutphen Dreef 8a 7202 AG  Zutphen
• Rode Kruis De Graafschap van Drinenstraat 4 7203 EL  Zutphen
• DWK gebouw Leeuweriklaan 19 7203 JD  Zutphen
• Kerk De Wijngaard Wilhelminalaan 3 7204 AB  Zutphen
• Gymzaal Mozaik Paulus Potterstraat 8a 7204 CV  Zutphen

• Emmanuelkerk Gerard Doustraat 80a 7204 EV  Zutphen
• OBS De Waaier Dr de Visserstraat 4 7204 KM  Zutphen
• Waterkracht Ruys de Beerenbrouckstr. 106 7204 MN  Zutphen
• School Theo Thijssen (gymzaal) Mulderskamp 164 7205 BZ  Zutphen
• Vrije School Zutphen VO Weerdslag 14a 7206 BR  Zutphen
• School De Parel (gymzaal) Het Zwanevlot 316 7206 CS  Zutphen
• Serviceflat De IJssel Emmerikseweg 252 7206 DE  Zutphen
• Buurthuis De Uitwijk De Brink 116 7206 KD  Zutphen
• Lea Dasbergschool (1) Marga Klompélaan 2 7207 KA  Zutphen
• Lea Dasbergschool (2) Marga Klompélaan 2 7207 KA  Zutphen
• De Mene (1) Markolle 1 7207 PA  Zutphen
• De Mene gymzaal (2) Markolle 7 7207 PA  Zutphen
• Isendoorn Oostkaap Lage Weide 1 7231 NN  Warnsveld
• Optisport Health Club Warnsveld Bussenweide 2 7231 NE  Warnsveld
• Het Nutsgebouw Breegraven 1 7231 JA  Warnsveld
• Christelijke School Arcade Het Horseler 1 7232 GA  Warnsveld
• ’t Warnshuus Dreiumme 43 7232 CN  Warnsveld

Kan ik in een 
andere gemeente 
stemmen?
Nee, voor de gemeenteraadsverkie-
zingen kan dit niet. U kunt alleen 
in uw eigen gemeente stemmen. 
U kunt namelijk alleen uw stem 
uitbrengen op de kandidaten die 
in uw eigen woongemeente op de 
kandidatenlijst staan. U vindt de 
kandidaten in deze krant.

Doe de 
StemWijzer!
De StemWijzer is één van de 
manieren om u te helpen kiezen op 
welke partij u gaat stemmen. In de 
StemWijzer staan 30 stellingen. U 
kunt deze stellingen beantwoor-
den met ‘eens’, ‘oneens’ of ‘geen 
van beide’. De Stemwijzer laat 
daarna zien bij welke politieke 
partijen uw antwoorden het beste 
past. 

Voor elke stelling hebben alle politieke 
partijen extra uitleg gegeven. Daardoor 
kunt u snel zien hoe  de politieke partijen 
denken over de stellingen. Ook kunt u de 
partijen eenvoudig met elkaar vergelijken. 
U vindt de stemwijzer online via 
zutphen.stemwijzer.nl.
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Kiezen voor de gemeenteraad
De gemeenteraad beslist namens 
alle inwoners over de plannen voor 
de gemeente Zutphen. Daarom is het 
belangrijk dat de gemeenteraad weet 
wat inwoners willen. Door te stemmen, 
laat u weten wat u belangrijk vindt. Stem 
daarom op iemand die over veel dingen 
hetzelfde denkt als u.

Wat doet de gemeenteraad?
De gemeenteraad zorgt dat alles goed 
geregeld is in de gemeente. Met uw stem 
tijdens de verkiezingen beslist u mee wie 
er in de gemeenteraad komt en wat de 
raad de komende 4 jaar gaat doen. Bijvoor-
beeld als het gaat over starterswoningen, 
sportmogelijkheden, het verbeteren van uw 
buurt of evenementen voor jongeren.

Hoe weet ik op wie ik moet 
stemmen?
Dat bepaalt u natuurlijk vooral zelf! En hier 
komt u op 3 manieren achter:

1.  Vul de StemWijzer in op zutphen.
stemwijzer.nl. U geeft antwoord op 30 
stellingen. Als u dat heeft gedaan, ziet u 
meteen welke politieke partij het beste 
past bij uw antwoorden.

2.  Volg het verkiezingsdebat. Op 
woensdag 8 maart praten alle Zut-
phense politieke partijen met elkaar over 
wat zij voor Zutphen belangrijk vinden. 
Het debat is van 19.30-22.00 uur in de 
theaterzaal van de Hanzehof. 

3.  Lees de Verkiezingskrant. In deze 
krant vindt u alle informatie over de 

verkiezingen bij elkaar. U leest wat de 
politieke partijen het belangrijkst vinden 
voor onze gemeente.

Wie zijn de kandidaten?
In de gemeente Zutphen doen 11 politieke 
partijen mee aan de gemeenteraadsverkie-
zingen. Op de foto ziet u alle lijsttrekkers. 
Lijsttrekkers zijn de mensen die als eerste 

kandidaat op de lijst van een  politieke par-
tij staan. Op de volgende bladzijden leest u 

wat de politieke partijen voor Zutphen het 
belangrijkst vinden. 

GroenLinks gaat verder voor een stad 
in balans

Sterke wijken met een wijkcentrum 
een wijkteam en een wijkbudget
Wij staan voor sterke, levendige wijken. 
Wijkbewoners moeten kunnen beslissen 
over hun eigen wijk. En zorg, hulp en 
ondersteuning moeten altijd voor iedereen 
laagdrempelig en dichtbij zijn. Dat kan 
alleen als elke wijk een wijkteam krijgt. 
Wijkcentrum Waterkracht is wat mij betreft 
een geslaagd voorbeeld daarvan: veel 
meer dan alleen een plek voor ontmoeting 
en gezelligheid. Inwoners kunnen er 
terecht bij Perspectief, het wijkteam voor 
hulp en advies. Ook werkt Waterkracht op 
dit moment samen met de Muzehof. En 
dat is precies wat wij willen: cultuur in elke 
wijk, verspreid door de hele stad. Zodat 
ook cultuur voor iedereen bereikbaar en 
toegankelijk is.

Iedereen pro� teert van de 
omschakeling naar schone energie
We willen een leefbare stad met schone, 
betaalbare energie voor iedereen. Alle in-
woners moeten bijvoorbeeld hun huis kun-
nen isoleren of zonnepanelen op het dak 
kunnen plaatsen. Ook inwoners met weinig 
geld. Subsidies moeten juist de minder rijke 
inwoners helpen om hun energierekening 
betaalbaar te houden. De gemeente heeft 
verder een belangrijke rol bij het aardgas-
vrij maken van huur- en koopwoningen. En 

wanneer de taal inwoners belemmert om 
subsidie of ondersteuning aan te vragen, 
moet de gemeente daarbij helpen. Zo zie 
ik Zutphen steeds eerlijker, schoner en 
groener worden.

We pakken armoede aan
Iedereen verdient een goed bestaan en ge-
lijke kansen. Daarom blijven wij ons inzet-
ten om armoede in Zutphen te bestrijden. 

Met GroenLinks hebben we hard daaraan 
gewerkt de afgelopen vier jaar. Daardoor 
is er voor meer mensen hulp bereikbaar 
geworden. Daar willen we verder mee 
gaan. Schuldhulpverlening kan beter door 
als gemeente probleemschulden over te 
nemen. Verder willen we ervaringsdeskun-
digen inzetten. Het is namelijk bewezen 

dat je met goede begeleiding sneller uit 
de schulden komt. En dat betekent minder 
stress en weer een toekomst. 

Martine Westerik-Rhode, 
lijsttrekker GroenLinks

Website: zutphen.groenlinks.nl

PrograMMapunten:
1.  Elke wijk krijgt een actief 

wijkcentrum, een wijkteam 
en een wijkbudget.

2.  Alle inwoners moeten 
kunnen profiteren van 
de omschakeling naar 
schone energie.

3.  Inwoners die rond 
de armoedegrens 
leven, krijgen hulp en 
ondersteuning.

Van links naar rechts:  
Martine Westerik (GroenLinks), Rick Verschure (Burgerbelang), Abel van Dijken 
(ChristenUnie), Jasper Bloem (Partij van de Arbeid), Gerard Pelgrim (Stadspartij 
Zutphen Warnsveld), Yvonne ten Holder (D66), Mart de Ridder (Socialistische Partij), 
Petra Ackermans en Bert Jansen (Kies Bewust Lokaal), Laura Werger (VVD), Mark 
Purperhart (CDA), Iris Vellema (Partij voor de Dieren). Foto: Jolanda van Velzen
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Doe mee! Krachtig Zutphen is van 
iedereen

Minimaal 1000 betaalbare 
woningen erbij
Er is de afgelopen jaren vooral duur 
bijgebouwd. Huizenprijzen stijgen enorm. 
Met een normaal salaris heb je het 
nakijken. Ook in de huur. Tegelijkertijd 
is er voor sociale huurwoningen een 
wachtlijst. Met deze woningmarkt vissen 
jongeren en jonge gezinnen achter het 
net. Zo jagen we hen de stad uit. Terwijl 
we jonge mensen juist nodig hebben om 
onze sportclubs en scholen in stand te 
houden. Dit moet anders. De PvdA wil dat 
er minimaal 1000 betaalbare woningen bij 
komen in Zutphen, betaalbare huur- én 
koopwoningen. 
Ook de energierekening moet betaalbaar 
blijven. Energiebesparing levert voordelen 
op, maar niet iedereen kan die investering 
betalen. De gemeente moet meer voor de 
inwoners doen om energie te besparen en 
de energierekening betaalbaar te houden.

Armoede Zutphen uit
Beleggen en speculeren loont tegenwoor-
dig meer dan werken. Hierdoor groeit het 
verschil tussen rijk en arm. De PvdA vindt 
dat dit moet stoppen. We willen niet dat 
mensen jarenlang vast zitten in de schul-
den en kinderen in armoede opgroeien. 
Kinderen in armoede lopen achter op 
leeftijdsgenoten. Terwijl de gemeente 
armoedegeld over houdt. Zoek de mensen 

op die het treft. Vraag wat ze nodig hebben 
om uit de geldzorgen te komen. En regel 
dat! We worden er allemaal beter van.

Gelijke kansen voor alle kinderen 
en jongeren
Elk kind heeft recht op goed onderwijs, 
cultuur, sport, veiligheid en een goede 
toekomst. Onafhankelijk van de portemon-
nee van de ouders. Wij willen:
• dat alle kinderen kunnen meedoen aan 

sport en cultuur;
• dat Zutphen veilig is voor jongeren 

van alle achtergronden en seksuele 

voorkeuren;
• dat Zutphen kindvriendelijk is met veilige 

fietsroutes en betere speelplekken in de 
buurt;

• aantrekkelijk praktijkonderwijs 
ontwikkelen samen met ondernemers. 
Niet alleen in de Techniekfabriek maar 
ook in de Zorg. We hebben veel nieuwe 

krachten in de Techniek en Zorg nodig. 
Daar liggen kansen voor onze jongeren.

Jasper Bloem, 
lijsttrekker Partij van de Arbeid

Website: zutphen.pvda.nl/nieuws/
doe-mee-krachtig-zutphen-is-van-iedereen

PrograMMapunten:
1.  Minimaal 1000 betaalbare 

woningen erbij

2.  Armoede Zutphen uit

3.  Gelijke kansen voor alle 
kinderen en jongeren

Behoud grijze container = SP stemmen 

We stoppen de afscha�  ng van de 
grijze container
Wij vinden dat iedere Zutphenaar een 
betaalbaar huis in een fijne en schone 
buurt verdient. Daar hoort bij dat afval 
gewoon aan huis wordt opgehaald. Veel 
politieke partijen willen de grijze container 
afschaffen. Dat betekent dat u straks met 
elke volle vuilniszak 250 meter moet lopen. 
Wij vinden dat asociaal, duur en slecht 
voor het milieu. De grijze container moet 
blijven!

We bouwen snel ten minste 1.000 
betaalbare woningen
Iedereen verdient een fatsoenlijk en 
betaalbaar huis in een fijne en schone 
buurt, maar het leven van honderden 
Zutphenaren staat op pauze, omdat er te 
weinig woningen zijn. Daarom moeten er 
snel 1.000 huizen met meerdere kamers en 
een tuintje bij komen. Huurwoningen voor 
maximaal € 650,- per maand en koopwo-
ningen voor maximaal € 220.000,-. Dat 
kan, maar veel politieke partijen willen juist 
meer dure woningen bijbouwen. Die heeft 
Zutphen niet meer nodig.

Lagere energierekening door 
oprichting gemeentelijk 
energiebedrijf
We willen een lagere energierekening en 

schone energie. Te vaak worden mensen 
aangemoedigd zich diep in de schulden 
te steken om hun huis te isoleren, zonne-

panelen op hun dak te leggen of een 
warmtepomp te installeren. Veel poli-
tieke partijen zien liever dat mensen zich 

individueel in de schulden steken, dan dat 
we samen collectief de kosten betalen. De 
SP wil dat een gemeentelijk energiebedrijf 
werk maakt van isolatie, zonnepanelen 
en andere vormen van verduurzaming. 
De energierekening van Zutphenaren kan 
zo omlaag, onze energie wordt schoon 
en niemand hoeft zich in de schulden te 
steken.

Mart de Ridder, 
lijsttrekker Socialistische Partij (SP)

Website: zutphen.sp.nl

PrograMMapunten:
1.  We stoppen de 

afschaffing van de grijze 
container.

2.  We bouwen snel ten 
minste 1.000 betaalbare 
woningen.

3.  Lagere energierekening 
door oprichting 
gemeentelijk 
energiebedrijf.
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Laat iedereen vrij, maar niemand vallen

Onze groeiende stad slimmer en 
eerlijker verdelen
Zutphen gaat 2700 woningen bouwen. D66 
omarmt die groei. Wij willen dat vormgeven 
met realistische bouwprogramma’s geba-
seerd op de woningbehoeften van onze 
inwoners. Dat betekent woningen voor:
• jongeren;
• midden-huurwoningen in de vrije sector 

voor met name starters en senioren;
• betaalbare koopwoningen voor de 

noodzakelijke doorstroming;

Naast het bouwen van nieuwe woningen 
kan er tempo gemaakt worden door 
leegstaande panden een woonbestemming 
te geven en het splitsen van woningen toe 
te staan. Een eerlijke verdeling kan bereikt 
worden door opkoopbescherming in te 
voeren en zelfbewoningsplicht. 

Alhoewel de meeste mensen tot op hoge 
leeftijd hun eigen boontjes kunnen dop-
pen, wil D66 aandacht voor de meer dan 
gemiddelde vergrijzing in onze gemeente. 
Dat kan door alternatieve woonvormen 
voor het verzorging/verpleeghuis te ontwik-
kelen in de wijk, mantelzorgwoningen toe 
te staan en de inzet van verhuiscoaches. 
Dit zal passende ondersteuning bieden en 
bevordert ook de doorstroming.

Zutphen biedt kansen voor iedereen
Goed onderwijs is de basis. Gelijke kansen 

bieden vraagt lef om ongelijk te investeren. 
Het risico op onderwijsachterstand ligt 
in onze gemeente 18% hoger dan het 
landelijke gemiddelde. D66 wil voor ieder 
kind passende huiswerkbegeleiding. 
Een rijke schooldag biedt naast onderwijs 
voldoende ruimte voor sport, zang, dans, 
muziek, toneel en natuur. 
D66 wil investeren in basisvoorzieningen 
in de wijk zoals taalhuizen om inwoners 
te helpen met leren lezen, schrijven en de 
computer. Dat gaat de laaggeletterdheid 
fors omlaag brengen.
Betere samenwerking tussen het bedrijfs-
leven en het onderwijs is belangrijk om 
te zorgen voor 0-thuiszitters. Iedereen 
heeft recht op een toekomst met werk 
en voldoende inkomen. D66 gelooft dat 

een-op-een begeleiding en inzet van 
bij- en omscholingstrajecten de langdurige 
afstand tot de arbeidsmarkt voorkomt. De 
tekorten aan personeel in vele bedrijfs-
sectoren vragen om dit soort extra inspan-
ningen.
Kansen bieden begint met het geven van 
meer invloed aan inwoners. Ook jongeren 
zullen meer zeggenschap moeten krijgen 
over zaken die hen raken.

Een groen en duurzaam Zutphen
Klimaatverandering raakt ons allemaal. 
Daarom is het cruciaal dat er onder de 
inwoners draagvlak is voor de energie-
transitie. Het sleutelwoord bij D66 Zutphen 
voor het verminderen van energieverbruik 

is isoleren. En voor het opwekken van 
duurzame energie zonnepanelen op het 
dak, in plaats van meer windmolens. D66 
Zutphen wil met een project “duurzame 
dakenjacht” het percentage zonnepanelen 
gaan verdubbelen. 

Daarnaast gaan we voor schone lucht, 
voorrang voor de voetganger en fietser, 
inzet van elektrisch vervoer en minder 
stenen en meer groen. Steun onze plan-
nen. Stem lijst 5 D66 Zutphen.

Yvonne ten Holder, 
lijsttrekker D66

Website: zutphen.d66.nl

PrograMMapunten:
1.  Onze groeiende stad 

slimmer en eerlijker 
verdelen

2.  Zutphen biedt kansen 
voor iedereen

3.  Een groen en 
duurzaam Zutphen

Burgerbelang, lokaal en onafhankelijk 

Lokale politiek: De burger beslist
Wij vinden het heel belangrijk dat inwoners 
zelf bepalen wat er in Zutphen en Warns-
veld gebeurt. Burgerbelang is dan ook niet 
gebonden aan een landelijke politieke partij 
of ideologie en kiest in haar beleid altijd 
voor de belangen en wensen van onze 
eigen inwoners. Wij richten ons minder op 
landelijke thema’s maar kijken kritisch naar 
wat landelijk beleid concreet voor onze 
gemeente betekent. De komende jaren zal 
er vanuit Den Haag namelijk weer minder 
geld binnenkomen en zal Zutphen daar 
meer mee moeten doen. Dit vraagt om een 
lokale visie. Samen komen wij er wel uit.

Goede buren: werk beter samen met 
buurgemeenten aan woningbouw en 
economie
De afgelopen jaren is het contact en vooral 
de samenwerking met onze buurgemeen-
ten sterk verwaterd. Dat is erg jammer want 
juist bij de grote thema’s zouden we elkaar 
beter kunnen helpen. Zo is de woningnood 
bijvoorbeeld niet alleen een heel groot 
probleem voor Zutphen, maar voor de 
hele regio. Juist op dit punt moeten de 
gemeenten afspraken maken over sociale 
woningbouw, doorstroommogelijkheden, 
bevolkingskrimp en nieuwbouwwoningen. 
Ook economisch zijn er veel onbenutte 
kansen waar werkgevers in de regio baat 

bij zouden hebben. Mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt zouden bijvoor-
beeld met beter OV ook in Steenderen, 
Lochem of Brummen aan de slag kunnen.

Betrek bewoners bij 
verkeersveiligheid, duurzaamheid 
en leefbaarheid
De kloof tussen burger en gemeente-
politiek is helaas gegroeid. Vaak staan 
gemeente en inwoners lijnrecht tegenover 

elkaar, soms zelfs bij de rechter of de 
Raad van State. Of het nu gaat om nieuw 
afvalbeleid, het doordrukken van een 
windpark of het negeren van gevaarlijke 
kruispunten; burgers hebben andere 
verwachtingen en de gemeente moet hier 
anders mee omgaan. Met aandacht voor 
de mensen zelf, een rechtvaardige aanpak 
en een realistische blik zou de gemeente 
moeten kiezen voor samenwerking met 
de burger. Stimuleer isolatie in plaats 

van windturbines om de klimaatdoelen te 
halen. Geef inzicht in de kosten en baten 
van verkeersveiligheid en laat een wijk zelf 
meebeslissen. De gemeente moet meer 
vertrouwen hebben in burgers en dan 
zullen burgers weer meer vertrouwen in de 
gemeente krijgen.

Rick Verschure,
lijsttrekker Burgerbelang

Website: www.burgerbelang.nl

PrograMMapunten:
1.  Lokale politiek: 

de burger beslist.

2.  Goede buren: werk 
beter samen met 
buurgemeenten aan 
woningbouw en 
economie.

3.  Betrek bewoners bij 
verkeersveiligheid, 
duurzaamheid en 
leefbaarheid.
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Samen maken we Zutphen/Warnsveld 
mooier!

Wonen
Wij vinden het belangrijk dat onze inwoners 
niet alleen in een passend huis wonen en 
de doorstroming weer op gang komt, maar 
ook dat ze in buurten wonen waar het 
veilig, groen en schoon is. Tevens moeten 
we omzien naar elkaar. 

Extra aandacht voor preventie moet de 
veiligheid verbeteren. Zo willen we meer 
boa’s op straat, en voor de jeugd gaan 
we straatcoaches inschakelen. Zij hebben 
vaak een betere band met jongeren en 
kunnen beter met hen communiceren dan 
mensen in uniform.

Leven
We staan voor verbondenheid. Samen
zijn we één samenleving. We vinden dat
iedereen hier zijn/haar steentje aan moet
(kunnen) bijdragen. Afkomst, religie, 
geaardheid of wat dan ook, mogen 
daarbij geen rol spelen. Iedereen
doet mee. Verbinding is het belangrijkste
uitgangspunt (C van CDA). Gelovig of
niet, onze Bijbelse waarden zijn voor 
zowel gelovigen als niet-gelovigen
leidend. Een wereld waar we omzien
naar elkaar, en die we een stukje beter 
willen doorgeven aan de nieuwe 
generatie(s).

Ontmoeten
De pandemie maakte extra duidelijk dat 
gezelschap belangrijk is voor een 
mens om goed te kunnen functioneren.
Buurthuizen zijn voorbeelden van plekken
waar mensen kunnen samenkomen, waar
we kunnen omzien naar elkaar en
ontmoetingen mogelijk zijn.
Iedere leeftijdsgroep moet vertegenwoor-
digd worden binnen de gemeente, die 
ook voor iedereen toegankelijk moet zijn. 
Jongeren moeten meer aandacht en 
gehoor krijgen, maar we laten senioren 
niet in de steek. Zij zijn de grondleggers 
van de tijd waarin we nu leven.

Landelijke partij
We zijn ons bewust van de gebeurtenissen 
binnen onze landelijke partij. Ook wij als 
lokale partij voelen ons indirect verantwoor-
delijk en aansprakelijk en daarom willen wij 
ons vooral inzetten op ons lokale verhaal.

Mark Purperhart, 
lijsttrekker CDA Zutphen-Warnsveld

Website: cda.nl/gelderland/
zutphen-warnsveld

PrograMMapunten:
1.  Wonen,

2.  Leven en 

3.  Ontmoeten.

Met elkaar verder voor onze 
samenleving!

Wij wonen in een prachtige gemeente. 
Een verborgen parel aan de IJssel waar 
we trots op zijn! Hier vinden mensen alles 
voor een gelukkig bestaan. Je kunt in 
onze gemeente sporten, kunst en cultuur 
beleven, genieten van prachtige monu-
menten en gezellige terrasjes. Ook als het 
gaat om onderwijs, werk en inkomen heeft 
onze gemeente veel te bieden. De VVD wil 
het mooie behouden en ziet kansen om 
Zutphen en Warnsveld te versterken en uit 
te breiden. 

Meer huizen bouwen
De VVD wil de komende vier jaar tenminste 
1.000 woningen bijbouwen voor starters, 
gezinnen, ouderen en middeninkomens. 
We willen zowel koop- als huurwoningen 
zodat iedereen een passend huis kan 
vinden. Ook wonen boven winkels vindt de 
VVD een goede manier om vooral jonge-
ren in onze stad te houden. Hiermee blijft 
onze binnenstad levendig.

Ruimte voor ondernemers
Onze ondernemers zorgen voor vernieu-
wing en creëren banen. Daarom krijgen ze 
van de VVD de ruimte om te ondernemen. 
We gaan ondernemers niet lastigvallen 
met onduidelijke regels en tijdrovende 
procedures. Onlogische en onzinnige 
regels schaffen we af. De aansluiting 

tussen het bedrijfsleven en het onderwijs 
stimuleren wij. Voor ZZP’ers willen we 
de woningen met een woonwerkfunctie 

uitbreiden. Sommige mensen vinden door 
omstandigheden niet makkelijk een baan. 
De VVD wil dat iedereen de kans krijgt een 

baan te bemachtigen. Iedereen moet mee 
kunnen doen. Samen met het bedrijfsleven 
gaat de VVD hier mee aan de slag.

Inwoners betrekken 
De wijk waar je woont moet een veilige en 
vertrouwde omgeving zijn. De VVD wil dat 
inwoners meedoen en invloed hebben op 
wat er in hun straat, buurt en wijk gebeurt. 
Wie weet er nu beter wat er speelt in de 
eigen omgeving dan de bewoners! Daarom 
wil de VVD de mensen uit de buurt actief 
betrekken bij veranderingen. Of het nu gaat 
om het verkeer of de speeltuin. De VVD 
heeft hierbij ook aandacht voor kinderen en 
jongeren. Die moeten immers veilig kunnen 
opgroeien, spelen en chillen. 

Laura Werger, 
lijsttrekker VVD Zutphen Warnsveld

Website: zutphen.vvd.nl

PrograMMapunten:
1.  Meer huizen bouwen

2.  Ruimte voor ondernemers

3.  Inwoners betrekken
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De kracht van samen! 
Kies Bewust Lokaal!

De juiste basis
Kies Bewust Lokaal zet in op het ver-
sterken van kwaliteit. Het verminderen 
van kwetsbaarheid voor inwoners / 
ondernemers. Het beheersen van de 
kosten. In de afgelopen vier jaar hebben 
wij goed geluisterd en samengewerkt met 
inwoners en ondernemers. De roep om 
meer personeel, woningen en aansluitend 
onderwijs werd steeds groter. 
Een goede start op de woningmarkt, het 
onderwijs, werkgelegenheid en een open 
bestuur. Dit is de basis die op orde moet 
zijn. Hier zetten wij de komende 4 jaar op 
in! 
Kies Bewust Lokaal staat voor duidelijke 
communicatie en geen stroperige lang-
dradige procedures  maar doorpakken! 
Geld kan je maar een keer uitgeven. Denk 
vooruit en gebruik je gezonde verstand! 
Betrek inwoners en ondernemers, wees 
open. Besturen doe je samen!  

Wonen
Zonder een woning en de juiste zorg, 
begin je naast een opleiding en werk niets. 
Zutphen kan en mag groeien, sociale huur 
woningen en meer koopwoningen erbij 
voor het laag- en middensegment. Reke-
ning houden met jongeren en inwoners 
die met een tegenslag te maken hebben. 
Wij willen 3500 woningen binnen vijf jaar 
bouwen.

Leren
Groei begint bij een goede opleiding, van 
Praktijkonderwijs tot HBO, elke inwoner 
en elk niveau is nodig om onze gemeente 
sterk te maken. Inwoners krijgen de kans 
zich te ontwikkelen. Ambachtsscholen 
naar Zutphen halen, de Techniekfabriek 
is daarbij een goede start. Kies Bewust 
Lokaal wil laaggeletterdheid terugdringen. 
Investeren in armoede is inzetten op 
onderwijs en werk.

Werken
Naast onderwijs is werk belangrijk om je 
te ontwikkelen en staande te houden in 
deze huidige maatschappij. Iedereen telt 
mee en krijgt kansen. Je erkend voelen 
en meedoen in de maatschappij geeft een 

goed gevoel en voorkomt eenzaamheid en 
armoede. Kies Bewust Lokaal wil bedrijven 
aantrekken voor stageplekken en werk.

Genieten
Kies Bewust Lokaal vindt het belangrijk dat 
inwoners kunnen ontspannen en genieten. 
Gratis sporten, samenzijn en ontmoeten 
draagt daaraan bij. Wijkcentrum in elke 

wijk, voldoende groen en  een veilige 
leefomgeving, inwoners initiatieven bevor-
deren, met een eigen plek voor jongeren. 
Veilige schoolroutes.

Bert Jansen en Petra Ackermans, 
lijsttrekkersduo Kies Bewust Lokaal, lijst 9

Website: www.kiesbewustlokaal.nl

PrograMMapunten:
1.  Wonen

2.  Werken

3.  Leren en genieten.

De bewoners staan op 1 

De bewoners komen op de eerste plaats
Wij zetten ons ervoor in dat Zutphen een 
dienstverlenende gemeente wordt. Een 
gemeente die luistert naar de bewoners 
en gebruikmaakt van hun betrokkenheid, 
kennis en creativiteit. We staat voor onze 
bewoners. We staan er voor dat bewoners 
op een volwassen manier betrokken 
worden bij hun wijk of dorp. En dat ze 
invloed kunnen uitoefenen. Verder werken 
we eraan dat de gemeente voor iedereen 
toegankelijk is: in hoe je omgaat met 
mensen, door loketten, taalgebruik en 
bereikbaarheid.

Wij staan voor:
• Herstel van het spreekuur tussen 

bewoners en burgemeester & 
wethouders;

• Een onafhankelijke klachtenregeling voor 
burgers;

• Ruim baan voor ideeën en plannen van 
bewoners;

• Referenda over belangrijke Zutphense 
thema’s als woningbouw, energietransitie 
en een nieuwe ambtstermijn voor de 
burgemeester.

Betaalbaar wonen
Jongeren en gezinnen moeten betaalbaar 
kunnen wonen in Zutphen. We willen 
voorkomen dat mensen noodgedwongen 

de gemeente moeten verlaten omdat er 
geen geschikte woonruimte is. Voor de 
toekomst van Zutphen zijn de jongere 
generaties keihard nodig. De Stadspartij 
heeft een voorstel ingediend, dat door de 
gemeenteraad is aangenomen, waarin 
het college wordt opgedragen snelheid te 
maken met de woningbouw.

Wij staan voor:
• Omzetten van bedrijfspanden en andere 

gebouwen naar woonruimte;
• Ruimte maken voor tiny houses;
• Ruimte maken voor andere woonvormen 

zoals Knarrenhof en sociale 
projectontwikkelingsvormen als Collectief 
Particulier Opdrachtgeverschap.

Leefbare gemeente
We werken aan een goed armoedebeleid 
en goede zorg voor de mensen die het 
nodig hebben: zowel vanuit de Wmo, 
huishoudelijke hulp en de jeugdzorg. Een 
leefbare gemeente betekent ook dat we 
ons inzetten voor bestrijding van eenzaam-
heid. En dat we maatregelen nemen om de 
gevolgen van de klimaatverandering aan te 
pakken. 

We staan voor:
• Bescherming van de natuur en 

vergroening van de gemeente;
• Verbod op het gebruik van glyfosaat en 

andere gifsoorten;
• Een fiets- en voetganger veilige stad;
• Stimulering van stadslandbouw 

d.m.v. (buurt)moestuinen, school- en 
jeugdtuinen.

• Aansluiting van Zutphen bij de 
Achterhoek voor wat betreft onderwijs, 
zorg, werk, vervoer en toerisme.

Meer weten over ons programma? 
Neem contact met ons op via: 
info@stadspartijzutphen.nl 

Gerard Pelgrim, 
lijsttrekker Stadspartij Zutphen Warnsveld

Website: www.stadspartijzutphen.nl

PrograMMapunten:
1.  De bewoners komen 

op de eerste plaats.

2.  Betaalbaar wonen.

3.  Leefbare gemeente.
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De Partij voor de Dieren Natuurlijk!

Dierenwelzijn en dierenrecht 
Er wonen meer dieren dan mensen in onze 
gemeente. Dieren worden nog niet meege-
nomen in het beleid van de gemeente en 
komen er bekaaid vanaf. Dat moet anders. 
We willen een wethouder met de porte-
feuille dierenwelzijn en dierenrecht, die 
zorgt voor een goede uitvoering van een 
geactualiseerde dierenwelzijnsnota. Dier-
vriendelijke maatregelen: Het vervoer en 
de opvang van dieren wordt opgenomen 
in het rampenplan. Watervogels worden 
niet gevoerd en nesten worden met rust 
gelaten. We zorgen voor amfibievriendelijke 
straatkolken.

Natuur en biodiversiteit
Natuur is heel belangrijk voor mensen, 
voor dieren en voor de natuur zelf. Om 
Zutphen leefbaar te houden voor al haar in-
woners moet er een goed plan komen om 
de natuur en biodiversiteit te versterken.
Er worden nog te veel bomen gekapt en 
te weinig nieuwe bomen geplant. Bomen 
zijn van groot belang voor al het leven, ze 
voorkomen hittestress en helpen water-
overlast te verminderen. We planten meer 
bomen en geven ze de juiste verzorging en 
bescherming. 
Mensen leggen steeds vaker tegels in de 
tuin en dat is slecht voor de biodiversiteit. 
Tegels eruit, groen erin. Bij nieuwbouw 
willen we meer groen aanleggen. Groene 

daken en gevels worden de nieuwe stan-
daard. Er wordt natuurinclusief gebouwd. 
Natuur heeft zelf ook waarde: Wij stellen 
de waarde van de natuur voorop. Op dit 
moment wordt de natuur in Zutphen vooral 
gebruikt voor het plezier en de recreatie 
van mensen. 

Klimaat
We leven in een wereldwijde klimaatcrisis. 
We moeten daarom grote stappen zetten 
om verdere klimaatverandering tegen te 
gaan. We verbruiken meer dan de Aarde 
aan kan. We moeten onze ecologische 
voetafdruk verkleinen. De gemeente geeft 
het goede voorbeeld. 
We zetten in op groene energie en energie-
besparing. Wat je niet gebruikt, hoef je ook 
niet op te wekken. Met alle plannen wordt 

rekening gehouden met mens, dier en na-
tuur. We willen groene daken en daken met 
zonnepanelen en we zijn voor windenergie 
op plekken waar mensen, dieren en natuur 
er geen of weinig hinder van hebben. 

Iris Vellema, 
lijsttrekker Partij voor de Dieren

Website: www.gelderland.
partijvoordedieren.nl/werkgroep-zutphen

PrograMMapunten:
1. Dierenwelzijn 

en dierenrecht

2.  Natuur en biodiversiteit

3.  Klimaat

Samen Recht Doen

Bij de komende gemeenteraadsverkiezin-
gen kunt u kiezen uit 11 partijen. En als 
u deze verkiezingskrant leest, zult u vast 
merken dat de standpunten van de meeste 
partijen veel op elkaar lijken. We willen 
allemaal Zutphen en Warnsveld mooier 
maken. We willen allemaal dat iedereen 
het goed heeft in onze gemeente, inwoners 
én bezoekers. 
Het gaat er dus om op welke manier we 
dat allemaal gaan doen. En ik vind het 
belangrijk dat we dat samen gaan doen. In 
de stad, op straat en ook in het gemeente-
huis. Alle partijen samen met de inwoners. 
Ik wil Samen Recht Doen.
Want ik vind het belangrijk dat er naar 
inwoners geluisterd wordt. De gemeente 
hoeft niet alles voor de inwoners te regelen. 
Zij kunnen zelf goed aangeven wat ze 
willen. De gemeente moet dan niet met 
allerlei ingewikkelde regeltjes komen, 
moeilijke brieven schrijven en uitgebreide 
procedures opstarten. Beter naar elkaar 
luisteren en met elkaar meewerken, dát is 
wat ik wil. Want de gemeente, dat zijn we 
samen!
Als we dat doen, zijn er 3 dingen waar 
de ChristenUnie zich voor wil inzetten de 
komende jaren:
1. Aandacht voor eenzame mensen
2. Minder armoede
3. Minder laaggeletterdheid

Eenzaamheid
Ik wil graag dat er genoeg plekken zijn 
waar eenzame mensen heen kunnen 
voor een kopje koffie en een praatje. Ik wil 
bijvoorbeeld kerken en wijkcentra vragen 
vaker de deuren te openen.

Armoede
Te veel mensen in onze stad moeten 
rondkomen met heel weinig geld. Vaak 
weten ze niet welke regelingen er zijn om 
de scherpe kantjes van die armoede tegen 
te gaan. Ik wil dat deze huishoudens actief 
worden benaderd om ze te helpen.

Laaggeletterdheid
Veel formulieren zijn vaak te ingewikkeld 
om te lezen en in te vullen. Ik wil dat de 
gemeente formulieren makkelijker leesbaar 
maakt. Alle brieven van de gemeente 
moeten direct duidelijk zijn. 

Alle andere onderwerpen
Natuurlijk heeft de ChristenUnie ook een 
mening over wonen, de energietransitie, 
de werkgelegenheid en alle andere 
belangrijke onderwerpen in Zutphen en 
Warnsveld. U mag ons altijd mailen voor 
vragen en over ons Verkiezingsprogramma: 
a.vandijken@raad.zutphen.nl 

Abel van Dijken, lijsttrekker 
ChristenUnie Zutphen Warnsveld

Website: www.christenuniezutphen.nl

PrograMMapunten:
1.  Aandacht voor 

eenzame mensen

2.  Minder armoede

3.  Minder laaggeletterdheid



14, 15 en 
16 maart

Bepaal
het
zelf!

vooral
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