Wat hebben wij bereikt in de periode 2014-2018?
Groen/duurzaam
• Maar liefst 86 ideeën zijn verzameld in het blauwboek: een mooi resultaat
van coöperatief proces met de samenleving, georganiseerd door de
Stadspartij samen met GroenLinks en de PvdA. In de bijbehorende
aangenomen motie staat o.a. onderzoek naar het weer watervoerend maken van oude waterlopen in
de binnenstad; één van de wensen die we al jaren op ons verlanglijstje hebben staan.
• Vanaf 2016 kunnen beeldbepalende bomen en groenelementen als Groen Erfgoed beter beschermd
worden. Het eerste voorbeeld is de Stadsboomgaard.
• De voorgenomen kap van zo’n 200 bomen langs de N346 is op initiatief van onze motie en schriftelijke
vragen teruggedraaid. Uiteindelijk bleek de kap van nog geen tiende deel echt noodzakelijk. Eenzelfde
situatie, maar dan meer achter de schermen, speelde bij de Laan naar Eme waar na overleg ook
aanzienlijk minder bomen om hoefden.
• Onze motie over het stimuleren van zoveel mogelijk energieneutrale nieuwbouw is aangenomen. Ook
dienden we met GroenLinks en het CDA moties in over het aan banden leggen van oplaten van
ballonnen en het toevoegen van een duurzaamheidsparagraaf aan alle beleidsvoorstellen.
• Nadat ons voorstel voor vuurwerkvrije zones rond zorginstellingen en natuur/dieren is weggestemd,
zijn we een posteractie gestart en hebben wij zoveel mogelijk organisaties gewezen op hun recht om
alsnog via de wettelijke route een vuurwerkvrije zone aan te vragen.
• Onze motie ‘een duurzame toekomst voor de Kaardebol’ zorgde er mede voor dat de ontwikkelingen in
een stroomversnelling kwamen en er nu veel meer aandacht is voor de duurzame doelstelling en goede
afspraken met de huurders middels een herziene organisatievorm.
• Sinds de aankondiging van een biomassacentrale eind 2014 zijn wij tegen de komst hiervan geweest.
We hebben er meerdere malen kritische vragen over gesteld en ons er publiek over uitgelaten.
Redenen daarvoor zijn vooral het onjuiste beeld dat het aanzienlijk zou bijdragen aan duurzaamheid en
werkgelegenheid, nadelige effecten op de omgeving, het ontbreken van een bestemmingsplan en de
enorme investering van zo’n 10 miljoen gemeenschapsgeld.
• We hebben in juli 2016 een amendement ingediend op het voorstel om extra windmolens te plaatsen
met drie toevoegingen: de omwonenden betrekken bij het opstellen van een plan om de molens
landschappelijk in te passen, het draagvlakonderzoek eerst te houden alvorens een definitief besluit te
nemen en afspraken maken over de afbouw van de windmolens na hun looptijd. Afgezien van de CU
en SP kon dit amendement niet op steun rekenen van de andere partijen, maar ruim een jaar later zijn
onze extra randvoorwaarden toch in de plannen opgenomen.
• Eind 2017 is unaniem onze motie aangenomen waarin we ons als raad ernstige zorgen maken over het
uit te breiden vliegverkeer van en naar Lelystad.
Culturele waarden
• De Stadspartij heeft zich al jaren ingezet voor behoud van het dorpsaanzicht van Warnsveld. In het
najaar van 2015 is dit formeel vastgelegd en daarmee is een belangrijk deel beter beschermd.
• In deze tijd van bezuinigingen is het budget voor cultuur vergroot. Een gezamenlijke inspanning van
vele partijen. Specifiek voor de Stadspartij is onze lobby om het geld niet uit te geven aan een stichting
en cultuurmakelaar, maar dit te besteden aan activiteiten en projecten. Eerst was hier weinig steun
voor te vinden, echter in het najaar van 2017 liet het college weten dat de plannen bijgesteld zijn en de
stichting met cultuurmakelaar er niet komt.
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We hebben in een motie gepleit voor behoud van de laatste arbeidershuisjes op de Mars. Deze is
helaas niet aangenomen. Wel liggen er nu een rapport waarmee de cultuurhistorische waarde werd
aangetoond en een drone-filmpje om de herinnering aan ons erfgoed levendig te houden.
In 2017 kregen we naar aanleiding van onze motie om een stroom- en waterpunt voor evenementen
in Warnsveld te realiseren de toezegging van de wethouder om dit op korte termijn te realiseren.

Economie
• Met onze motie ‘Aandacht voor ambacht’ hebben we een bijdrage geleverd aan de herwaardering van
handenarbeid. Ook betekende dit een impuls voor de Stichting Zutphen Ambachtsstad die daarna een
aantal keer succesvol het evenement Ambacht 21 organiseerde.
• In een motie hebben we diverse aantrekkelijke vestigingsfaciliteiten voor bedrijven beschreven, zoals
één contactpersoon bij de gemeente en het gedifferentieerd toepassen van OZB bij startende
bedrijven. Deze voorstellen zijn en worden opgenomen in het economisch beleid. Daarnaast hebben
we vaker vragen gesteld over de rol van de gemeente in het voorkomen van vertrekkende bedrijven
waardoor er nu adequater op verzoeken om bijvoorbeeld uitbreiding en andere vergunningen wordt
ingespeeld.
• Kritische vragen naar de inrichting van reclamebelasting op bedrijventerreinen en contacten met
ondernemers hebben er mede toe geleid dat het gesprek over vernieuwing en meer inspraak op gang is
gebracht.
• Ook onderwijs staat meer op de kaart door een tweetal door ons ingediende en aangenomen moties.
Nieuw is nu het bieden van MBO-stageplaatsen een pre voor de toekenning van een aanbesteding. En
door de motie ‘Meer focus op onderwijs’ hebben onderwijsinstellingen een prominente plek gekregen
aan tafel bij de overheid en ondernemers in o.a. het Aanjaagteam Werkt en FactorWerk.
Sociaal
• Naar aanleiding van onze vragen wordt er nu gebruik gemaakt van de wettelijke ruimte om mensen
met een bijstandsinkomen die parttime werken een groter deel van hun salaris te laten behouden.
Hierdoor gaat deze groep er financieel op vooruit en loont werken echt.
• Door regelmatig tijdens vergaderingen de problemen van jongerenhuisvesting te benoemen en het
mede indienen van een motie zijn er meer woningen voor jongeren bijgekomen.
En verder nog…
Sommige onderwerpen komen uitgebreid in de gemeenteraad en media aan de orde. Maar we zetten nog
veel meer in beweging door een enkele vraag of contacten met bijvoorbeeld ambtenaren.
Een kleine greep uit deze veelheid: opheldering vragen naar ogenschijnlijk zinloze herbestrating met de
toezegging omwonenden beter te informeren, bij onderzoek naar een Vispoortgrachtbrug de 0-variant
eveneens meewegen en met omwonenden alternatieve plannen uitwerken, standpunt tegen
handelsverdragen als TTIP, CETA en TiSA uitdragen, de gevaarlijke kruising Spittaalstraat-Graaf Ottosingel
met tegelijk groen licht voor voetgangers en auto’s is aangepast, met evenementenorganisatoren zijn
verbeterpunten voor beleid in beeld gebracht en deels door gevoerd, er wordt nu een voorstel voorbereid
om een eeuwig particulier graf te kunnen terug te verkopen aan de gemeente.
Ook hebben we als fractie een actieve bijdrage geleverd aan het forumvoorzitterschap, de auditcommissie
en diverse werkgroepen: groen/duurzaam, sociaal domein, burgerbegroting, mobiliteit, economie,
bestuurlijke vernieuwing.
En tot slot worden de in de vorige periode door onze wethouder ingezette plannen steeds zichtbaarder: de
herinrichting van beide kanten van de IJssel met het project Rivier in de Stad.

Disclaimer: dit overzicht is niet geheel volledig; daarvoor hebben we teveel gedaan. ☺

