
 

 

Memo 
Aan: Gemeenteraad 
Cc: Marie Baartmans, Marijn Struik 
Van: College van B&W 
Datum: 14 april 2015 
Kenmerk:  
Onderwerp: Duurzaam benutten van streekkwaliteiten d.m.v. Cittaslow in de Oude IJsselstreek 
 
Signalen vanuit de samenleving 
Uit gesprekken met duurzame initiatiefnemers uit de streek blijkt een duidelijke 
behoefte: zij zien Cittaslow als hét middel om duurzaamheid en identiteit in de Oude 
IJsselstreek te versterken en vermarkten. Deze partijen uit de samenleving zijn onder 
andere Wim Beijers (Plattelandsraad), Otto Willemsen (Duurzaam4Life), Silvolds Belang, 
Maurits Steverink (Slow Food Achterhoek), Nico Wissing (NL Greenlabel/Green m2) en 
Tanja Abbas (Auteur Modern Naoberschap). Deze groep belanghebbenden wil samen met 
de gemeentelijke organisatie de uitgangspunten van Cittaslow toepassen in de Oude 
IJsselstreek. Daarbij is de groene sector een van de grootste werkgevers in onze 
gemeente. 
 
“Slow is de toekomst! Dit is niet zomaar een trend, het is een ontwikkeling 
naar een nieuwe werkelijkheid. Het betekent dat we met aandacht en 
vanuit een behoefte aan vakmanschap en kwaliteit omgaan met onze 
leefomgeving, voedsel, infrastructuur, identiteit en vooral mensen” Tanja 
Abbas, Auteur Modern Naoberschap. 
	  

 
Een nieuwe manier van doen en denken 
Een handvat voor het verduurzamen van onze streek is Cittaslow. Dit is een 
internationale keurmerk voor gemeenten die zich onderscheiden op het gebied van 
leefomgeving, landschap, streekproducten, gastvrijheid, milieu, infrastructuur, 
cultuurhistorie en behoud van identiteit. Cittaslow zorgt voor bewustwording van deze 
kwaliteiten, waardoor gemeenten beter in staat zijn om hun eigen identiteit te behouden. 
 
Cittaslow is een netwerk van 200 kleine gemeenten wereldwijd. Op dit moment zijn er 
zeven gemeenten in Nederland die dit keurmerk dragen, namelijk Midden-Delfland, 
Alphen Chaam, Bellingwedde, Borger-Odoorn, Heerde, Vaals en Vlagtwedde. Door een 
Cittaslow netwerk te creëren, werken gemeenten samen om de kwaliteit van leven te 
verbeteren door het authentieke te koesteren en nieuwe technieken in te zetten die 
vooruitgang mogelijk maken. 
 



 

 

“Ik ben voor een een bredere benadering van duurzaamheid, hierbij pleit 
ik voor meerdere invalshoeken. Het voordeel van Cittaslow is dat het een 
bredere benadering kent en inzet op het vermarkten van kwaliteiten van 
de gemeente” Otto Willemsen, Duurzaam4Life. 

 
Aandacht en kwaliteit staan centraal 
We kiezen voor het lokale in de Oude IJsselstreek. Het gaat in onze streek niet alleen om 
groei, maar ook om de kwaliteit van leven. We werken vanuit een kwaliteitsoogpunt. Dit 
doen we door te kiezen voor kracht vanuit de samenleving, streekproducten, lokale 
economie en duurzaamheid. 
 
De visie van Cittaslow sluit goed aan bij de manier waarop we als gemeente al werken. 
Het biedt ons als gemeente een kapstok en strategie om samen met de samenleving het 
lokaal onderscheidend vermogen te versterken. Het helpt ons om de gemeentelijke 
organisatie te verduurzamen en duurzame initiatieven te stimuleren. Hiervan profiteren 
inwoners, maar ook maatschappelijke organisaties, bedrijven en onderwijsinstellingen. 
Bedrijven vergroten bijvoorbeeld het onderscheidend vermogen van hun producten door 
ketenwerking en inwoners genieten van hun groene duurzame leefomgeving. 

 
“Cittaslow is een gebiedsinstrument om handen en voeten te geven aan 
publiek-private samenwerking gericht op het vernieuwen van 
(ambachtelijke) economische activiteiten en leefbaarheid van het gebied” 
Maurits Steverink, kenniscentrum Nelles, Slow Food Achterhoek 
 
Aandacht voor identiteit in de Oude IJsselstreek  
Cittaslow is een kapstok waar je verschillende activiteiten aan kunt verbinden. Het geeft 
richting aan bewoners, ondernemers en de gemeente voor hun activiteiten. Het is 
daarmee eerder een synergie met beleid dan een kreet of bordje aan de muur. Het 
mooie hierbij is dat je dit samen met partijen uit de samenleving doet. 



 

 

De identiteit van iedere gemeenschap binnen Cittaslow is uniek. Maatwerk vanuit een 
eigen visie blijft hierin belangrijk. Kernwaarden van de filosofie zijn traditie, kwaliteit, 
voedsel, authenticiteit en duurzaamheid, waarbij een Cittaslow gemeente zorgt voor het 
vergroten van de bewustwording en gastvrijheid.  

Tijdens de Brainnacht op 19 juni 2014 aan de Julianaweg 22 in Megchelen 
kwam een groep vrije denkers uit de Achterhoek samen. De vraag die 
deze avond werd gesteld is: ‘Hoe krijgen we de Achterhoek duurzaam?’ 
Een aantal thema’s kwamen tijdens de brainstorm duidelijk naar voren, 
zoals bewustwording, educatie, vitaliteit, kwaliteit van de leefomgeving, 
economische impulsen en duurzame keurmerken. 
 
 
Verduurzaming in de praktijk 
We beginnen te inventariseren hoe de gemeente scoort op de thema’s van Cittaslow. Dit 
doen we samen met initiatiefnemers uit de samenleving, de gemeentelijke organisatie en 
andere Cittaslowgemeenten. Hiervoor gebruiken we de criteria van de Cittaslow audit.  
 
Vervolgens gaan we op basis van de uitkomsten van de audit met samenleving, college, 
raad en ambtenaren samen verkennen welke stappen de gemeente en initiatiefnemers 
gaan maken om de  streekkwaliteiten in de Oude IJsselstreek duurzaam te benutten. We 
beginnen dus bij onze eigen gemeente in samenwerking met regionale ondernemers. We 
beginnen en zien vervolgens we wie er aanhaakt. 
 
Het streven is dat op 12 juni een aftrap doen met een inspiratiemarkt tijdens de 
themadag Gemaakt in Gelderland en dat we in september Cittaslow gecertificeerd zijn.  
 
Uitgangspunt is dat Cittaslow een onderdeel is van het reguliere werk. Extra kosten zijn 
hiervoor niet noodzakelijk. Wel heeft iedere gemeente één aanspreekpunt (projectleider). 
Deze heeft enkele keren per jaar afstemming met de collega’s (telefonische conference 
calls en netwerkbijeenkomsten). Deze projectleider let ook op het werken volgens de 
visie van Cittaslow in de organisatie. De burgemeesters vertegenwoordigen de gemeente 
in het nationale en internationale netwerk. 
 
De meeste gemeenten voeren de uitgangspunten van Cittaslow geleidelijk in. De visie 
vormt onderdeel van de verschillende beleidsnota’s en uitvoeringsrichtlijnen. 
Ondernemers en organisaties uit de gemeente kunnen actief deelnemer van Cittaslow 
worden. Verbindingen worden gelegd en duurzame initiatiefnemers uit de samenleving 
worden gestimuleerd. 
 
“Cittaslow brengt ondernemers, overheden en onderwijs bij elkaar, het 
gaat namelijk uit van een ketenbenadering waarmee je verschillende 
ondernemers op elkaar laat aansluiten” Wim Beijer/Plattelandsraad 


