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Transcript Gemeentebezoek Zutphen
Op16 november bezocht commissaris van de koning, Clemens Cornielje, de gemeente
Zutphen. Het college ontving de commissaris in Het Koelhuis, een van de industriële
erfgoederen in Zutphen. Het bezoek begint met een besloten bijeenkomst waarin
verschillende bestuurlijke en maatschappelijke onderwerpen worden besproken.
Eén van mijn voorgangers is hier op gemeentebezoek geweest, dat was Geertsema, en
heeft toen een schildje gekregen. Nou vind ik het wel aardig om het weer terug te geven, het
is de gemeente Warnsveld.
Dan voelen wij ons weer helemaal thuis! Dank je wel!
Ik denk dat het hier goed moet voelen. Het moet hier ook eigenlijk wel een plekje krijgen.
Na het overleg met het college gaat het gezelschap wandelend op weg naar de
Schilderscool, waarbij onderweg ook verschillende onderwerpen ter sprake komen.
We staan nu voor het pand dat bewaard is gebleven en we zeggen nu allemaal: “gelukkig
maar!”
Het geeft wel meteen karakter aan deze wijk.
Er is hier een restaurant, horeca en een bakkerij.
Ik vroeg of wij ook een bijdrage hebben geleverd aan deze prachtige parkeervoorziening
dichtbij het station in Zutphen. Het antwoord was ja, volmondig!
En wat komt er verder hier nog? -Dit wordt park en de rest wordt woningbouw.
Wat is nou de bedoeling van Eijerkamp? – Eijerkamp wil heel graag op het
Noorderhaventerrein horen en niet meer op industrieterrein “De Mars”. -Dus krijgen ze ook
een ingang aan deze kant? Nee, daar hebben ze nog geen plannen voor.
Maar het ligt wel tegen deze woonwijk aan…. Ja, hier is dus een school, de
schildersvakschool….
Daar moeten we nu naar toe.
De Schilderscool is een vakopleiding voor schilders en stukadoors en na een korte
ontvangst en uitleg over het leerprogramma, volgt een rondleiding door de school.
Dus ik maak nu filmpjes filmpjes voor de studenten
De diverse lespakketten die de school aanbiedt worden uitvoerig besproken waarbij ook
verschillende praktijkvoorbeelden worden getoond.
En deze opstelling die staat hier altijd? Ja!
Dit is stucafwerking. Daar is niets aan geschilderd. -In kleur dus gestukt?
ja, ook op kleur, dat is een decoratieve afwerking. Prachtig!
Mogen we daar even naar toe?
Schilderen lijkt me wel leuk en uiteindelijk vond ik het een leuk beroep.
Dit is ook…..? -Dat is nat!
Het ging net goed hè? -Hij heeft het netjes gedaan, goed verdeeld!
Goed gedaan jongens!
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Hoe kom je hierheen, met de bus? -Nee, auto.
O, auto ja, dat kan ook, waarom niet hè?
Ik kom daarvoor (…) nog een keer terug!
Als nou zes van de twaalf restauratieopleidingen hier in Gelderland zitten….
Het laatste onderdeel van elk gemeentebezoek bestaat uit een bijzondere raadsvergadering.
Tijdens deze vergadering komen zaken aan de orde die zowel door de gemeente als door
de commissaris zijn ingebracht.
Er moet echt veel gebeuren. Dat betekent dat je dan ook met de bevolking mee moet nemen
dat dat je doelstelling is , dan moet je de bevolking……
Wij geven u dat stukje Zutphen ook met de verwachting dat u af en toe komt kijken hoe het
met de rest van de stukjes Zutphen gaat. En om ook te zorgen dat u goed voor Zutphen blijft
zorgen. -Zeker, dank je wel.
Daarmee sluit ik ook de vergadering.
Zutphen is een historische stad en dat heeft ons heel veel gebracht. Maar Zutphen moet
blijven ontwikkelen. Dat gebeurt en wat ik heel erg belangrijk vind is dat wij een interessante
stad zijn, ook voor nieuwe inwoners, nieuwe bedrijvigheid, jonge mensen. Want Zutphen
verdient het en heeft heel veel potentie om wat meer spetterend te worden. Hier gaan
gewoon mooie dingen gebeuren en wat we daarvoor nodig hebben is natuurlijk
bedrijvigheid, nieuwe aantrekken en huidige behouden. Dat is voor mij heel belangrijk, daar
zet ik ook op in. We bouwen een netwerk op en wat daarvoor nodig is, is dat Zutphen goed
bereikbaar blijft.

