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Geachte leden van de Raad, Commissaris van de Koning, aanwezigen uit de stad en collega 

gemeenten, familie en bekenden van mevrouw Vermeulen en in het bijzonder,    

 

Mevrouw de Burgemeester,  

Annemieke, 

Welkom in onze stad. De stad die ook snel de uwe zal zijn.  

Een oude stad, een stad vol verhalen over Vikingen, Zutphense Graven, branden, de impact 

van oorlog. Een stad die bewierookt wordt in gedichten. Een stad vol geheimen die erop 

wachten om ontdekt te worden. Een bescheiden, te bescheiden?, en tegelijkertijd ook trotse 

stad. Een stad die niet zo heel goed weet of zij nou een stad of een stadje is en tegelijkertijd 

besluit dat dat eigenlijk niets uitmaakt. En een stad met twee gezichten.  

Het gezicht van innovatie en ambitie met bedrijven als Qlip, GMB en Aurubis, Het Clean Tech 

Centre, het Whahallab en Burton Cars, met cultureel ondernemers die Het Bolwerck, Het 

Koelhuis en de Oude Wasserij tot leven hebben gebracht en het Bokbier, Chocolade, Chello- 

en Beethoven Festival hebben geïntroduceerd. En met sociaal maatschappelijk gedreven 

bedrijven en organisaties, zoals Hotel Intell, Kappert Bouw, de Zutphense Uitdaging en 

Buddy to Buddy. En tegelijkertijd het gezicht van oplopende uitval van jongeren uit het 

onderwijs, hoge werkloosheid, armoede en vergrijzing. 

Zutphen is de stad van creatievelingen en zinzoekers, van dromers en doeners, een stad vol 

idealen en evenzoveel initiatieven en stichtingen, een stad van openstaan voor en welkom 

heten aan mensen die hulp zoeken, en tegelijkertijd een stad die de krachten moet bundelen 

om er ook in de toekomst te kunnen zijn voor hen die ons nodig hebben. Een stad die trots is 

op haar schoonheid en tegelijkertijd ook te verlegen leek om ermee te koop te lopen. Die 

verlegenheid slaan we van ons af.   

Deze stad heeft gekozen, gekozen voor haar toekomst. En wie kiest die zal ook gekozen 

worden. Begin dit jaar is het roer omgegaan. De koers is door het college en de raad verlegd. 

De sociaal economische opgave staat centraal. Van alle kanten kwamen en komen ideeën, 

van alle kanten energie, van alle kanten nieuwe partners en nieuwe partnerschappen. Wij als 

college en raad hoefden er slechts voor open te staan, te luisteren – echt te luisteren – en er 

keihard voor te werken om het mogelijk te maken.  

En nu, nu wordt er voorzichtig gefluisterd. Deze keer, deze keer moet en deze keer zal het 

anders zijn. Voor onszelf en voor onze stad.  

De verandering die wij nu door maken met elkaar is dan ook de verdienste van al die 

stemmen, mevrouw de Burgemeester. Van mensen aanwezig hier in deze Burgerzaal en 
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daarbuiten. Dit college en deze raad weten wat zij te doen hebben en kiezen daar ook voor 

met volle kracht.  

Wij faciliteren en stimuleren het ondernemerschap, proberen meer krachtige mensen aan 

onze stad te binden en helpen mensen die afhankelijk zijn van de overheid. Niet door te 

pamperen of zacht te zijn – dat helpt maar even – maar door ervoor te zorgen dat er echt 

iets gebeurd, echt iets veranderd.  Ons programma om daar te komen is ambitieus. We 

zetten in op Clean Tech,  op onze prachtige binnenstad, op het versterken van ons 

woonklimaat, op innovatie in de zorg en op werk creëren en bereikbaar maken.  

Dit akkoord van Zutphen, dit pact hebben wij gesloten met onze partners uit het onderwijs, 

bedrijfsleven, het wonen, zorg en welzijn, het bankwezen, onze inwoners, onze collega 

gemeenten in de Clean Tech Regio Stedendriehoek en met de provincie Gelderland. En een 

ieder die onze stad lief heeft is van harte uitgenodigd om mee te doen en mee te denken. 

U zult zien, mevrouw de burgemeester, aanwezigen, dat deze stad het in zich heeft om grote 

stappen te zetten als zij het maar samen en met vereende kracht doet. En dus zijn wij er, als 

college, bijzonder trots op dat wij er in deze stad met elkaar voor hebben gekozen om in 

gezamenlijkheid keihard te werken aan de opdacht die wij met elkaar delen. Een nieuwe 

toekomst voor onze oude stad... Die toekomst overkomt je niet zomaar, die toekomst maak 

je zelf en met elkaar, met vallen en opstaan, maar we doen het samen. 

En nu dus ook met u, mevrouw de burgemeester. Een dame met pit, een dame die weet wat 

zij wil en op die manier college, raad, ambtelijke organisatie en samenleving kan helpen op 

de weg die vanaf vandaag ook de uwe is en die wij samen gaan bewandelen.  

In Leusden heeft u bewezen te kunnen verbinden en in contact te staan met de samenleving. 

U bent zich bewust van de kracht die een netwerksamenleving kan ontwikkelen en weet 

hier, op uw geheel eigen wijze, inhoud aan te geven ten dienste van de gemeenschap. 

Bovendien heeft u ervaring met het  positioneren van een gemeente in een regionale 

context, waarin de verhoudingen niet gelijk zijn. Het is onder meer die kennis en ervaring die 

in de Zutphense politiek goed van pas zal komen.  

Uw liefde voor geschiedenis met uw achtergrond in de kunsthistorie, de uitdaging waar 

Zutphen voor staat en uw kijk naar de samenleving als netwerk maken dat u de juiste vrouw 

bent op de juiste plek op het juiste moment. U gaat zich hier als een vis in het water voelen 

en daarbij zullen wij u helpen. Het college heet u dan ook, mede namens de ambtelijke 

organisatie, van harte welkom in ons midden en in onze prachtige stad. We gaan er wat 

moois van maken. 

Welkomstwoord wethouder Annelies de Jonge  


