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En nu...op naar een mooie uitslag
De Algemene Ledenvergadering van 26 november werd druk bezocht! De scheidend voorzitter, Johan Oonk compli-
menteerde de afdeling met zo’n grote opkomst. De voornaamste agendapunten waren vanzelfsprekend de aansta-
ande gemeenteraadsverkiezingen en, door het afscheid van Johan Oonk als voorzitter van de afdeling, het kiezen 
van de nieuwe bestuursvoorzitter.

 

De commissie, belast met het 
samenstellen van het verkiezings- 
programma, heeft uitstekend werk 
verricht. Er werd slechts één enkel 
puntje toegevoegd. Het verkiezings- 
programma zal in zijn definitieve 
vorm aan de leden en de burgers 
van Zutphen en Warnsveld worden 
gepresenteerd. De Algemene 
Ledenvergadering keurde het 
programma unaniem goed.

Ook de kieslijst is -na een kleine 
wijziging vooraf- door alle aan- 
wezige leden vastgesteld. 
Lijsttrekker is Engbert Gründemann 
en lijstduwer is Johan Oonk.

Met dit resultaat, en dankzij een 
zeer actieve afdeling, zien we de 
komende gemeenteraadsverkie-
zingen vol vertrouwen tegemoet!
 

Toekomst van de Thuiszorg:
Renske kom naar Lochem
Op vrijdag 20 december komt Tweede-
Kamerlid Renske Leijten (SP fractiewoord-
voerder  Zorg, Welzijn en Sport) op 
uitnodiging van SP-Werkgroep Lochem in 
het Kulturhus ‘t Kruispunt in Laren spreken 
over de toekomst van de thuiszorg. 
De bijeenkomst is openbaar en vrij toegan-
kelijk voor iedereen die geïnteresseerd is in 
dit onderwerp. Naast Renske Leijten, heeft 
thuiszorgorganisatie Vérian ook toegezegd 
zich door een spreker te laten vertegen-
woordigen. Tevens is Wethouder Wilma 
Heesen (PvdA) uitgenodigd om haar visie 
over dit onderwerp te delen. De avond zal 
geleid worden door Brendan Oonk uit 
Deventer.

Bernie Nijweide, van de SP-Werkgroep 
Lochem, benadrukt dat hij een grote 
opkomst verwacht. “De toekomst van de 
thuiszorg is iets dat iedereen aangaat, en ik 
hoop dat naast zorgverleners ook vertegen-
woordigers van ouderenorganisaties, de 
WMO en Cliëntenraad aanwezig zullen zijn,” 
stelt hij.

Waar: Kultuurhus ’t Kruispunt, Verwold-
seweg 1 in Laren
Wanneer: Vrijdag 20 december om 20:00 
uur (zaal open 19:30.)

Algemene Ledenvergadering stelt verkiezingsprogramma en 
kieslijst vast en kiest nieuwe voorzitter

Tijdens deze ledenvergadering 
werd ook afscheid genomen van 
Johan Oonk als bestuursvoorzitter.
Johan en Marianne verhuizen 
binnenkort naar Deventer. Na 20 
jaar een zeer actieve rol te hebben 
gespeeld in de afdeling, waarvan de 
laatste 7 jaar als voorzitter, werd 
het dus tijd om het stokje door te 
geven. In dit geval: de voorzitters- 
hamer! En -wederom unaniem- 
kozen de leden Nils Müller als 
nieuwe voorzitter, die namens alle 
leden een Zilveren Tomaat bij Johan 
mocht opspelden.

Wij wensen Johan en Marianne een 
fijne tijd in Deventer, en feliciteren 
Nils met de voorzittershamer! 



Wat vind je van de kandi-
datenlijst die gisteren is 
vastgesteld?
Die staat bol van nieuw talent 
en enthousiasme! Ik ben er 
trots op deze lijst aan te 
mogen voeren.

Hoeveel zetels denk je dat de 
SP gaat halen in Zutphen?
Vier.

Dat zou een verdubbeling ten 
opzichte van 2010 betekenen. 
Verwacht je echt dat de SP

Ruim drie maanden voor de verkiezingen schuift de Zutphense SP Engbert Gründemann als 
nieuwe lijsttrekker naar voren. Achter de schermen is hij al jaren de drijvende kracht van de SP 
fractie. Nu gaat hij zelf de raad in. In gesprek met Engbert, een dag na de ledenvergadering.

Heilig dagboek
7 december. De goedheiligman is vertrok-
ken. Zijn knechtjes, niet meer zwart als roet, 
bergen hun schminkdoosjes op; de schoor-
steen is weer even passé. De Praathoofden 
op TV staken hun wild geraas; zij hebben nu 
weer andere Belangrijke Zaken Om Over Te 
Discussiëren. 
Het zal de Sint-loze kindertjes in Afrika en 
andere arme kinderen in arme landen en in 
oorlogsgebieden een rotzorg zijn: zij willen 
maar één ding. Géén Sint en Piet, maar een 
papa en mama om voor hen te zorgen.

25 december. Het Grote Eetfestijn is in volle 
gang. We gedenken de geboorte van Jezus 
Christus: de kookprogramma’s op TV 
draaien overuren. Maar geen Amerikaanse 
toestanden meer: geen roodwitte linten op 
de autowegen want iedereen is al thuis, aan 
de dis of achter een glas wijn. Vergeten alle 
zorgen, weekje vrij tot januari. De kerstfilms 
worden ook weer van stal gehaald. Nee, 
niet die stal. 
Het zal de Sint-loze kindertjes in Afrika en 
andere arme kinderen in arme landen en in 
oorlogsgebieden een rotzorg zijn: zij willen 
maar één ding. Een beetje eten. Om de dag 
levend door te komen.

31 december. Wederom waren de wegen 
roodwit gekleurd. Iedereen neemt afscheid 
van het oude en is vol verwachting van het 
nieuwe. Op TV schopt een cabaretier wat 
heilige huisjes om en blèren Bekende 
Nederlanders oude wijn in nieuwe zakken 
uit hun gouden strotjes. De decibellen 
knallen er vanaf, voordat de champagne 
knalt. Het zal de Sint-loze kindertjes in 
Afrika en andere arme kinderen in arme 
landen en in oorlogsgebieden een rotzorg 
zijn: er wordt al genoeg geknald.

1 januari. De champagne heeft geknald en 
ook tientallen miljoenen aan vuurwerk. Het 
o zo propere en milieubewuste Nederland 
ligt onder een roodzwarte sneeuwdeken en 
duizenden tonnen aan zwavel- en kool-
dioxydegas en fijnstof liggen als een fijne 
mist over het land. 

2 januari. In de Heilige Koe. Aan het werk! 
Het is nu wel mooi geweest.

Piaf en de redactie van de Tomatenkrant 
wensen u een insprirerende kerst en een 
nieuw jaar vol bezinning, overpeinzing, 

een beetje mazzel en... actie!
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Correspondentieadres: 
Kloetschup 20  
7232 CL  Warnsveld 
Telefoon  06-44939487  
SP-hulpdienst 
 

De SP Zutphen-Warnsveld-Lochem heeft een eigen 
hulpdienst die u met raad en daad bijstaat bij allerlei 
vragen en diensten. De hulpdienst is er voor leden 
en niet-leden.  
Tel  efoon 06 1741 6289. 

Redactie en reactie 
De Tomatenkrant! wordt gemaakt door Engbert 
Gründemann en Wim Musch en wordt verspreid in 
Zutphen, Warnsveld en Lochem. Nu en dan schrijft 
Piaf een prikkelende column voor dit periodiek. 
  
Reageren? Stuur een e-mail naar zutphen@sp.nl  

 

 Agenda  
23-1-2014: Kerngroep in het DWK. 
Alle leden die de handen uit de 
mouwen willen steken zijn 
welkom. aanvang 20:00.
25-1-2014: Markt op de 
Houtmarkt. Aanvang 10:00.

“De SP heeft laten zien anders te zijn 
dan de bekende vaste kliek”

Interview: Nils Müller
Foto: Alexander Hettema

Lees het hele interview
op www.zutphen.sp.nl

groter wordt dan ooit tevoren? Is dat niet wat 
optimistisch?
De SP heeft de afgelopen jaren laten zien anders 
te zijn dan de bekende vaste kliek in de Zut-
phense politiek. Het is inmiddels duidelijk dat 
wij er zijn voor de mensen in de thuiszorg, dat 
wij de bondgenoot zijn van de cultuur en 
erfgoedliefhebbers die blijven knokken tegen 
nieuwbouwplannen op het Gideonplein. Wij zijn 
de bondgenoot van de jongeren, van onderne-
mers, van woningzoekenden, van zwemliefheb-
bers, van werkzoekenden en ga zo maar door. 
We doen niet mee aan de mooie praatjes in de 
raad, maar knokken zij aan zij met de bevolking 
voor hun belangen, en helpen hen via ons werk 
binnen en buiten de raad hun aspiraties te

realiseren. Daar ben ik trots op. 
Onze kiezers weten dit en ik 
denk dat we daarvoor beloond 
gaan worden.

Je bent al jaren actief in de 
Zutphense politiek, waarom ga 
je nu pas zelf de raad in?
Het was lange tijd niet zeker of 
ik in Nederland zou blijven. Ik 
heb jarenlang voor bilaterale 
organisaties en de VN in 
Bangladesh en Sri Lanka en 
India gewerkt en het buitenland 
blijft boeiend. Maar toen de

kandidatencommissie een paar weken 
geleden een beroep op mij deed, heb ik er 
voor gekozen in Nederland te blijven. Er is hier 
de komende jaren genoeg werk te verzetten.

(...)
De kandidatencommissie heeft je voorgedra-
gen, omdat je zeer kundig en ervaren bent. 
Welke ervaringen uit je voormalige werk neem 
je mee naar de Zutphense politiek?
De focus bij het ontwikkelingswerk waar ik 
met name bij betrokken was, lag op het 
ontwikkelen van strategieën, die mensen zelf 
in staat stellen hun problemen aan te pakken 
en hun keuzemogelijkheden blijvend te 
vergroten.  Ik heb in mijn werk geleerd dat als 
je zaken zo helpt te organiseren dat de 
mensen voor wie je het doet een onderdeel 
uit maken van de oplossing, dat ontwik-
kelingswerk langzaamaan overbodig wordt. 
Dit is precies wat de SP ook wil: de bevolking 
het heft in eigen handen laten nemen voor 
een menselijker en socialer Nederland. Of het 
nu om het realiseren van skatebaanverlich-
ting, of het stoppen van onrecht gaat. Er is 
geen enkele andere partij in Zutphen die daar 
zoveel ervaring in heeft als de SP.

(...)
Het verkiezingsprogramma van de SP heet 
‘solidaritijd’. Wat slordig, zo’n spelfout…
Dat is natuurlijk geen spelfout. We vatten zo in 
één woord samen waar ons verkiezingspro-
gramma voor staat: er komen gigantische 
bezuinigingen richting de gemeenten en dat 
zal schade gaan veroorzaken. Om die schade 
zoveel als mogelijk te beperken is nu meer dan 
ooit solidariteit nodig. Daarom is het nu tijd 
voor solidariteit.


