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BewustZW is er voor u!  

BewustZW zit boordevol met ervaring, ondanks dat wij een jonge politieke partij zijn. Zowel in de politiek als in 

betrokkenheid met de Zutphense en Warnsveldse samenleving zijn wij al jarenlang op vele manieren 

betrokken. 

 

De raadsleden van BewustZW zetten zich onafhankelijk in als volksvertegenwoordigers. Binnen de 

plaatselijke politiek voor de gemeente Zutphen en haar inwoners. Met een puur op de gemeente gericht 

programma probeert de fractie van BewustZW een positieve invloed uit te oefenen op het lokale bestuur. 

Hierbij zijn wij duidelijk, helder en  transparant. Geen vooringenomen standpunten is ons uitgangspunt.  

 

Wij zijn bijzonder goed bereikbaar door te praten, via mailen en breed georiënteerd. Voor BewustZW staat 

samenwerking voorop. Beslissingen horen nooit eenzijdig genomen te worden. Altijd naar aanleiding van het 

gesprek. Met betrokken organisaties, ondernemers en met u, als inwoner van de gemeente Zutphen. 

 

Onze doelstelling: 

BewustZW is de échte onafhankelijke lokale politieke partij, die inwoners en ondernemers ondersteund. Dit 

betreft o.a. het verminderen van zorgen over Zorg, onderwijs, een veilige leefomgeving, beter economisch- en 

duurzaam klimaat, meer ruimte, vrijheid en aandacht voor elk individu, dat beter is voor ondernemers, 

belangenorganisaties, partner zijn met visie en daadkracht. Wij streven naar betere en brede samenwerking 

met een open en transparant gemeentebestuur. Deze duidelijk bewust koersvaste doelstelling is vertaald in 

onderstaande “Speerpunten 2018 -  2022”. 

 

De uitgangspunten zijn verbeterpunten voor stad, dorp, wijken en buitengebied.  

Wij zijn ervan overtuigd dat wij die aankunnen, samen met u, bewoners, instellingen, ondernemers en 

verenigingen. 

 

BewustZW staat klaar voor de doorstart en samen te werken met iedereen, voor iedereen in Zutphen en 

Warnsveld! 

 

Bert Jansen, lijsttrekker BewustZW  
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Wie zijn wij? 

BewustZW is als de échte lokale politieke partij vertegenwoordigd in de gemeenteraad van de gemeente 

Zutphen. BewustZW staat open voor de mening van onze inwoners en zoekt actief de samenwerking. Dit leidt 

zeker tot beter bestuurlijk gedragen oplossingen en resultaten. Samen maken we onze stad en dorpen, dat zal 

ook voor de komende jaren ons doel zijn. 

 

Voor de komende periode staan ons nieuwe uitdagingen te wachten. Wij zijn ervan overtuigd dat wij die aan 

kunnen samen met u, bewoners, instellingen, ondernemers en verenigingen. 

Raads- en forumleden van BewustZW zijn in de eerste plaats volksvertegenwoordigers. Zij zetten zich in voor 

de belangen van Zutphen en Warnsveld en haar inwoners. De fractie staat voor  onafhankelijke 

gemeentepolitiek, zonder binding met welke landelijke partij ook. Met een puur op de gemeente gericht 

programma, probeert de fractie BewustZW een positieve invloed uit te oefenen op een goed lokaal bestuur. 

Iedere inwoner kan bij de fractie politieke vraagstukken onder de aandacht brengen, de fractieleden zoeken ook 

actief de inwoners en ondernemers op! 
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Wat willen wij voor u en met u verbeteren? 

 
Zorg en welzijn 
Zorg is in onze gemeente niet alleen één van de grootste werkgevers, het is belangrijk voor iedereen. 
BewustZW vindt het de verantwoordelijkheid van de gemeente dat iedereen toegang heeft tot zorg 
op maat, zowel jong als oud.  
 
Thuiszorg 
Thuiszorg met huishoudelijke hulp is van levensbelang voor het welzijn van het snel in aantal  
groeiende inwoners dat hier behoefte aan heeft. Zieken, gehandicapten en ouderen hebben recht op 
bescherming en ondersteuning waar het nodig is. Voor hulpen en hulpvragers is zekerheid van groot 
belang, zodat beiden weten waar ze aan toe zijn. BewustZW denkt niet dat een nieuwe stichting dit 
gaat oplossen en ziet meer in een werknemerscoöperatie, of het onderbrengen van de huishoudelijke 
hulp bij de stichting Perspectief.    
 
Ouderen                    
Veel van onze inwoners, met name ouderen, leven in eenzaamheid. Wij zetten ons in om deze 
inwoners uit het isolement te halen. We bevorderen de ouderenzorg en hebben aandacht voor 
Alzheimer.   
 
Buurthuizen 
Buurthuizen en multifunctionele centra zijn essentieel in de ondersteuning van onze inwoners en ze 
stimuleren ontmoeten. BewustZW is vanaf het begin groot voorstander geweest van het Warnshuus, 
de Waterkracht en een buurthuis in de Hoven en het uitbreiden van  voorzieningen in onze dorpen 
en wijken.  
 
Sporten 
Sport is belangrijk voor je gezondheid. Het bevordert het welzijn en helpt tegen fysieke problemen en 
emotionele spanningen. BewustZW vindt dat iedereen, jong en oud, moet kunnen sporten en dat de 
gemeente hier verantwoordelijk voor is. Financieel kwetsbare inwoners moeten worden gesteund 
om sporten mogelijk te maken. Verder is  BewustZW groot voorstander van gratis schoolzwemmen.  
 
Armoede 
Er komt nog steeds veel armoede voor in onze gemeente. Armoede bestrijden we daar waar het 
nodig is. Ook moet de voedselbank ondersteund blijven worden.  

Wonen 

Wij wonen in een prachtige gemeente met veel natuur en water. Iedereen wil dit schoon, groen en 
veilig houden. Voor BewustZW is het helder dat onze inwoners hier veel ideeën over hebben. Wij 
gaan graag met u hierover in gesprek, want iedere wijk- of dorp verdient zijn eigen aanpak.  

Leefomgeving 
BewustZW staat voor een veilige en schone leefomgeving. Onderhoud van openbaar groen, 
aanpakken van zwerfafval en zorgen voor onze natuur en dieren is hier een belangrijk onderdeel van.  
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Wij geloven in een wijkgerichte aanpak, waar de lijntjes met onze inwoners kort moeten zijn. U als 
inwoner weet als geen ander wat er in uw wijk of dorp speelt. 
 
Straatverlichting  
Straatverlichting zorgt voor meer veiligheid op straat. Donkere openbare plekken moeten worden 
voorzien van verlichting, zonder hierbij de (natuurlijke) omgeving uit het oog te verliezen. Er moet 
kritisch gekeken worden naar de huidige straatverlichting. Op sommige plekken is deze in onze ogen 
niet helder genoeg. 
 
Leegstand  
Winkelleegstand geeft een verpauperd beeld en kan zorgen voor een onveilig gevoel op straat. 
BewustZW wil flexibeler omgaan met bestemmingsplannen om leegstand tegen te gaan. Zo moet het 
makkelijker worden om winkels te veranderen in woningen.    
 
Hoogspanningsmasten 
Hoogspanningsmasten met kabels in Noordveen, Warnsveld en Leesten  zijn een groot veiligheid- en 
gezondheidsrisico. BewustZW zet zich al jaren in om de kabels ondergronds te krijgen. Het huidige en 
vorige college waren niet bereid hier geld voor uit te trekken.  
 
Duurzaam                                                                             
Duurzaam zijn is ook bewust omgaan met energie. Het is een innovatieve kans energetisch te 
bouwen en te  renoveren. Hiermee verbetert het woongenot, gaan energielasten omlaag en is het 
vooral ook gezonder. Duurzaamheid is ook het verbeteren van de luchtkwaliteit, het tegengaan van 
geluidsoverlast, lichtvervuiling en laagfrequent geluid. Wij zijn tegen vliegroutes van en naar Lelystad 
Airport boven Zutphen en Warnsveld.   

 
Verkeer en vervoer 
Iedereen heeft te maken met het verkeer en vervoer. BewustZW staat voor een goed en dekkend 
Openbaar Vervoer en verbeterde verkeersstromen. Verkeersveiligheid staat bij ons hoog op de 
agenda en wij willen met u als inwoner in gesprek om dit te verbeteren.  
 
Parkeren 
Parkeren is een veel gehoord probleem in de stad. Het parkeren in de wijken staat daardoor onder 
druk. BewustZW wil meer blauwe zones in de stad en wijken invoeren. Daarmee wordt regulering van 
het parkeren beter voor bewoners, ondernemers en bezoekers. Parkeren voor gehandicapten blijft 
met name in de binnenstad mogelijk en er moet beter toegezien worden op het misbruik van de 
gehandicaptenparkeerplaatsen. 
 
Openbaar vervoer en shuttlebussen 
De dekking van het huidige openbaar vervoersnetwerk moet kritisch worden bekeken en waar nodig 
uitgebreid. BewustZW is altijd tegenstander geweest van het afschaffen van de Buurtbus. Ook zijn wij 
tegenstander van het weghalen van parkeerplaatsen op het 's Gravenhof en dure ondergrondse 
parkeergarages op de Houtwal of Vispoortgracht. Veel liever zijn wij een parkeervoorziening buiten 
de stad met een shuttledienst van kleine elektrische busjes tussen het parkeerterrein en de 
binnenstad, het liefst in samenwerking met het Plein of Perspectief.   
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Toezicht en handhaving 
Veel inwoners klagen terecht over te hard rijden door onze wijken of dorpen en het misbruik maken 
van gehandicaptenparkeerplaatsen. Betere toezicht en handhaving moet deze irritaties tegengaan.  

 
Werk 

Werk is belangrijk voor iedereen en voor ons als gemeente. BewustZW is hier helder in: zorg ervoor 
dat werkgelegenheid blijft en dat bedrijven zich hier gaan vestigen. Maak Zutphen, Warnsveld en De 
Hoven aantrekkelijk voor ze en blijf altijd kijken naar mogelijkheden voor uitbreiding.  
 
Werkgelegenheid 
Werk draagt bij aan het welzijn van de inwoners. We willen meer aandacht en opdrachten geven aan 
lokale ondernemers en ZZP’ers. BewustZW wil actief de werkgelegenheid in Zutphen stimuleren met 
impulssubsidies. Minder regels, lage belastingen en vergunningen binnen 2 weken verlenen.  
 
Cleantech 
Samen naar een schone toekomst. Economie en innovatie; wonen en leefomgeving; onderwijs en 
arbeidsmarkt; energie en duurzaamheid. Al deze onderwerpen hangen samen met Cleantech.  
BewustZW zet hier sterk op in en ziet veel kansen voor onze gemeente op het gebied van 
werkgelegenheid.  
 
Het Plein 
Het Plein bestaat in 2019 niet meer en wordt onderdeel van het gemeentelijke “Werkbedrijf”. Het op 
afstand houden van deze organisatie heeft niet gewerkt. BewustZW pleit al lang voor het binnen de 
directe verantwoordelijkheid van de gemeente terugzetten van deze organisatie. Zo houden we meer 
grip op de kosten en kan meer aandacht naar het helpen van onze inwoners.      
 
Stedendriehoek 
In de stedendriehoek heeft Zutphen al jaren een bescheiden rol ingenomen op het gebied van 
werkgelegenheid en het aantrekken van nieuwe bedrijven. Met daadkrachtige bestuurders die lef 
tonen willen we een meer toonaangevende rol innemen in de Stedendriehoek. Regionale 
samenwerking is van groot belang voor Zutphen als het gaat om werkgelegenheid. Dit geldt niet 
alleen voor de steden Apeldoorn en Deventer maar ook daarbuiten. 

 
Jongeren 
De jeugd is de toekomst van onze gemeente. Er moet veel meer gedaan worden om jongeren langer 
aan onze gemeente te binden. Aantrekkelijke en goedkope (huur)woningen zijn hier een voorbeeld  
van. Er moet gezocht worden naar manieren om jongeren mee te laten praten met en zich 
verbonden te voelen bij de gemeente Zutphen. Jongeren die hulp nodig hebben moeten dit krijgen. 
 
Onderwijs 
Door het teruglopende aantal leerlingen staat het onderwijsaanbod in de gemeente onder druk. 
Zutphen heeft een divers onderwijsaanbod dat we moeten koesteren. Het samengaan van scholen is 
daarom niet wenselijk. Wel kunnen scholen gebouwen delen om leegstand te voorkomen. BewustZW 
is voor het multifunctioneel gebruik van gebouwen, ook in het onderwijs. 
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De Kaardebol 
De Kaardebol is het educatieve centrum voor duurzaamheid. BewustZW ziet nieuwe kansen voor 
betere benutting en het gebruik van de Kaardebol, onder andere door scholen.   
 
Startersleningen  
Het is voor jongeren, met name door landelijke wetgeving, lastig om een eerste woning te kopen. 
BewustZW wil iedere jongere door middel van een starterslening de kans geven een woning te 
kunnen kopen. Ook is het bouwen van betaalbare huurwoningen een nadrukkelijke wens van 
jongeren.  
 
Uitgaan 
BewustZW staat voor een veilige leefomgeving. Veilig uitgaan valt hier ook onder. Cameratoezicht in 
de binnenstad draagt hier aan bij. Ook moeten wij zoeken naar manieren om jongeren meer mee te 
kunnen laten praten over onze gemeente, dus ook over uitgaan. 

 
Initiatieven 
De gemeente Zutphen mag dankbaar zijn met verschillende (particuliere) initiatieven van en voor 
jongeren. Voorbeelden zijn het Walhallab en het Dagelijks Bestaan. De gemeente moet dergelijke 
initiatieven die een nadrukkelijke noodzaak voor huisvesting actief ondersteunen door ze een plek te 
geven of hun plek te waarborgen. 
 
Jeugdzorg 
Sinds 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de Jeugdzorg. BewustZW blijft er op 
toezien dat jongeren die het nodig hebben, toegang houden tot passende Jeugdzorg. Financiën of 
contracten mogen dit niet in de weg staan. 

 
Economie en financiën 
Het gaat beter met de economie en daar mag iedereen van profiteren. Wel moet een gemeente altijd 
goed met zijn geld omgaan. BewustZW maakt zich sterk dat een gemeente zich voorbereid op 
mindere tijden, zodat de inwoners niet de dupe daarvan kunnen worden. 
 
Kunst en cultuur 
Kunst en cultuur zijn belangrijke pijlers van onze economie, zowel voor onze inwoners als voor 
toeristen. BewustZW heeft zich ingezet tegen het plan Broederenklooster en is erg blij met de  
 
samenvoeging van de musea en archeologie in het Hof van Heeckeren en de renovatie van de 
bibliotheek. Maar daarmee zijn we er nog niet. Er is nog steeds geen duidelijk plan voor de Hanzehof.  
BewustZW vindt dit jammer. Een theater hoort wat ons betreft bij een stad als Zutphen en wij gaan 
vol voor een toekomstbestendig plan voor de Hanzehof.    
 
Economie 
Onze ondernemers en het toerisme moeten ruim baan krijgen om zich nog meer te ontwikkelen. Zij 
zijn immers de motor van onze lokale economie.  
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Belastingen 
Gemeentelijke belastingen gaan we niet verhogen en daar waar het kan verlagen. Hondenbelasting 
schaffen we af.   
 
Vastgoed 
De gemeente Zutphen is geen vastgoed makelaar, maar bezit wel ruim 130 gebouwen. Veel gemeentelijk 

vastgoed kan worden verkocht. BewustZW vindt het beter deze gebouwen te verkopen. Dit versterkt onze 

financiële positie en zorgt voor een verlaging van vaste lasten en onderhoudskosten.    

 
Binnenstad 
De binnenstad is de motor van onze economie. BewustZW staat voor een bruisende binnenstad in 
samenspraak met haar inwoners. Vele doelgroepen en belangen komen samen op een klein stukje 
grond. Goed overleg en communicatie is daarom van groot belang. Veiligheid, onderhoud en het 
schoon houden van parken en openbaar groen is noodzakelijk voor de beleving van de stad.  

 
Onze werkwijze 
Al onze uitgangspunten willen wij graag tot uitvoering brengen. De manier waarop wij dat doen staat 
voor ons centraal. Wij willen geen gemeente die opdraagt maar een gemeente die actief onze 
inwoners opzoekt en samen met hen in gesprek gaat over onze, maar vooral ook uw plannen. 
 
Samenwerken 
Samenwerken is hierin ontzettend belangrijk. BewustZW zoekt actief de samenwerking met andere 
politieke partijen, ambtenaren, inwoners en natuurlijk de ondernemers en maatschappelijke 
organisaties. Alleen samen krijgen we het voor elkaar. 
 

Duidelijk 
BewustZW is bereikbaar voor iedereen. Voelt u zich niet gehoord? Wij luisteren graag naar u! 
BewustZW is hier heel duidelijk in: iedereen verdient het om gehoord te worden. Daarnaast is 
duidelijk communiceren erg belangrijk. Te vaak gebeurt het nog dat de gemeente te laat of niet 
duidelijk communiceert met haar inwoners. 
 
Transparant 
Het is tijd dat onze gemeente echt zijn inwoners betrekt bij beslissingen. Vooraf informeren over 
veranderingen hoort hierbij, in gesprek gaan voordat veranderingen plaatsvinden nog veel meer. Om 
transparant te zijn moet de gemeente ook goed bereikbaar zijn, bijvoorbeeld door spreekuren op 
locatie. De afgelopen jaren zijn veel dossiers geheim verklaard. BewustZW wil openheid van zaken en 
dossiers zijn niet geheim.  
 
Service 

Er zijn veel lokale regels. In verordeningen, beleid en werkwijzen in het gemeentehuis vaak niet 
zichtbaar en wordt vaak als belemmerend ervaren in de samenwerking. BewustZW wil een 
 
onafhankelijke inwonerscommissie en ondernemerscommissie die regels en werkwijzen gaat 
doorlichten en de gemeenteraad gaat adviseren om belemmerende regels en werkwijzen te 
schrappen.  
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Onze kandidaten 

1.  Bert Jansen  

 
 

2. Tim Marks  

 
 

3. Raymond Kraassenberg  

 
 

4. Aranka Verwoort  

 
 

5. Marianne Mulder  

 
 

6. Andre Holstslag  

 
 

7. Marianne Vennegoor  

 
 

8. Ad Korevaar  

 


