
WERKEN AAN ZUTPHEN

OMDAT HET NODIG IS

MET LEF

           Meer werkgelegenheid 
      
           Staan voor de toekomst 
           van onze leerlingen, 
           met extra aandacht voor 
           die in VMBO en MBO

          Betere en betaalbare 
          woningen 
          
          Goede zorg, dichtbij en 
          met minder gedoe

          Bestrijding van armoede 
          onder kinderen 
        
          Sterkere sportverenigingen 
           en betere sportvoorzieningen 
 
          Ruim baan voor fietsers
 
          Meer duurzame energie, 
          meer energiezuinige 
          gebouwen

Wat de PvdA  heeft bereikt in onze stad
• Meer mensen met een 
   uitkering vinden een baan.
• Meedoenregelingen ook 
   toegankelijk voor werkende 
   mensen met een laag inkomen.
• Minder regels, meer ruimte 
   voor experimenten in de 
   bijstand.
• Meer contacten tussen de 
   gemeente en ondernemers, 
   meer samenwerking om banen 
   te creëren.
• De binnenstad van Zutphen is 
   op de kaart gezet. 
   De openbare ruimte is opgeknapt. 
   De promotie van de binnenstad is 
   versterkt. De binnenstad 
   ontvangt meer bezoekers.
• Een aantrekkelijk nieuw 
   museum.
• Kinderen hebben meer toe-
   gang tot sport en cultuur. 
• We zijn aangesloten bij het 
   Gelders Jeugdsportfonds
• Betere toegang van gehandi-
   capten tot  openbare gebouwen.
• Een internationale schakelklas, 
   zodat kinderen snel Neder-
   lands leren.
• Er is een opvang voor vluch-
   telingen gerealiseerd, in goed 
   overleg met buurtbewoners.
• We hebben de marktwerking in 
   de huishoudelijke hulp gestopt.

Dat doen we door 
hier keihard aan te werken. 

Omdat we deze dingen 
belangrijk vinden 

voor 
Zutphen en Warnsveld.

        www.zutphen.pvda.nl

www.twitter.com/pvdazutphen

www.facebook.com/pvdazutphen.warnsveld
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7 Jenneke Golstein

Ik heb gekozen voor de PvdA omdat ik vind 
dat zij het dichtste bij de bewoners staan en 
hier ook echt aandacht aan besteden. Ik zet 
mij in om Zutphen nog leuker te maken!

8 Peter Fukkink

Ik ben er klaar voor en mijn drive en doel 
is om ieder een waardige plek in de maat-
schappij te geven.” 
Hoi, ik ben Peter A. Fukkink. 43 jaar. 
Zutphenees.

9 Albèr Giezen

Zutphen moet aantrekkelijk zijn en blijven 
voor huidige en toekomstige generaties: on-
derwijs, werk, zorg en aantrekkelijke 
activiteiten voor alle generaties zijn hiervoor 
van cruciaal belang.

10 Frans Heitling

Nu de economie weer aantrekt, wil ik mij 
sterk maken voor Zutphense werkgelegen-
heid. In de zorg, in de binnenstad en op onze 
bedrijventerreinen. Maar ook voor een eerlijk 
minimabeleid en goede voorzieningen.

11 Mirjam van Doorn

Als jonge, rode econoom word ik strijdbaar 
van verhalen rond economische ongelijk-
heid, armoede en ander onrecht en sta ik er-
voor bij te dragen aan een sociaal en recht-
vaardig Zutphen - Warnsveld.

12 Hans Polman

Ik ben Hans Polman, woon sinds kort in de 
prachtige en bovenal warme stad Zutphen. 
Mijn drijfveer om actief te zijn voor de PvdA 
is het besef dat niet voor iedereen dat geluk 
weggelegd is en ik daar graag aan wil 
werken.

1 Annelies de Jonge

Ik zet mij in voor mensen die hulp kunnen 
gebruiken en voor de kracht van de stad. 
Zodat wij met trots en zelfvertrouwen voor-
uit kunnen en groeien. Dat doe ik met lef 
en aandacht. Omdat ik weet dat het niet 
altijd vanzelf gaat. 

2 Jasper Bloem

Als vader van twee kinderen merk ik hoe 
belangrijk het is dat ik met mijn werk mijn 
huis kan betalen en dat mijn kinderen toe-
gang hebben tot goed onderwijs, cultuur, 
sport en zorg. Dat gun ik iedereen.  

3 Marjolijn Moester

Mijn naam is Marjolijn Moester, moeder 
van 2 kinderen en gastouder van beroep. 
Ik ging in de politiek omdat ik iedereen 
dezelfde kansen wens, v/m, arm/rijk, hoog 
opgeleid /laag opgeleid, etc. Ik werk aan 
gelijke kansen!

4 Frans Manders

Mijn naam is Frans Manders en ik woon 
met mijn gezin sinds 1999 in het Deventer-
weg Kwartier, de leukste wijk van Zutphen. 
Ik zal mij in de gemeenteraad inzetten om 
Wijkaanpak in alle wijken te versterken. 

5 Suzanne de Geus

Ik, Suzanne de Geus, wil samen met de 
inwoners van Zutphen een samenleving 
creëren waar iedereen op zijn eigen unieke 
manier aan kan bijdragen. Met ruimte voor 
wie wil en waardigheid voor wie niet kan.

6 Harrij Hissink

Harrij Hissink, 71 jaar oud en gedurende 
16 jaar actief binnen de PvdA afdeling.
Zutphen-Warnsveld. Beschikbaar voor 
volgende raadsperiode.  Ervaren, 
betrokken, betrouwbaar en ondernemend! 

Onze kandidaten 

13 Ida Nikkels-Boerman 
14 Fred Meijer 
15 Marjolein Pronk-Nooteboom 
16 Taner Kahraman 
17 Fransje van der Breggen 

18 Theo Knapen 
19 Denise ter Horst 
20 Theo Scharff 
21 Cor Nijland 
22 Everdien Vanderlijde 
23 Willem Geerken
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