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SP: BOUW 
ZWEMBAD 
OM TOT 
RECREATIEBAD
Sinds in 2012 duidelijk werd dat het 
Graaf Ottobad tegen de vlakte ging, 
voert de SP actie voor een recreatiebad 
met glijbaan en buitenbad in Zutphen. 

Dat leek tevergeefs. In 2015 opende het 
nieuwe zwembad haar deuren, zonder 
glijbaan of andere recreatievoorzieningen, 
en zonder buitenbad. De SP bleef pleiten 
voor ombouw van het zwembad, maar 
andere politieke partijen voelden daar 
weinig voor. Nu blijkt dat het nieuwe 
zwembad er financieel slecht voor staat. 
SP-fractievoorzitter Ten Broeke: ‘De enige 
manier om dit zwembad financieel gezond 
te krijgen, is door het om te bouwen naar 
recreatiebad.’

Onlangs voerde de SP daarom actie met 
een grote opblaasglijbaan. Terwijl kinderen 
demonstreerden hoe leuk een glijbaan zijn 
kan, schreven meer dan 200 Zutphenaren 
hartenkreten als ‘Teun wil een glijbaan!’ of 

Als actie voor een recreatiebad, plaatste de SP een grote opblaasglijbaan bij winkelcentrum 
de Vijver. 

 › Wat drijft Mathijs ten Broeke?
‘We hebben in Zutphen met z’n allen veel 
opgebouwd waar we trots op mogen zijn. 
Maar sinds de jaren ’90 wordt dat steeds 
meer afgebroken. Van veel voorzieningen, 
zoals het zwembad, de zorg of de woningen, 
zei de gemeente ineens: ‘Wij gaan er niet 
meer over.’ Wij zeggen: ‘Wij gaan daar wél 
over!’ We willen de Zutphense bevolking 
de zeggenschap over hun voorzieningen 
teruggeven.’ 

 › We horen jullie ook over kleine onder-
werpen als verharde bestrating of beter 

groenonderhoud. Moet de SP zich daar 
nou druk over maken?
‘Samen met Zutphenaren willen we bouwen 
aan mooie buurten en aan sterke gemeen-
schappen. Gemeenschappen die gebaseerd 
zijn op respect voor elkaar en rechtvaar-
digheid. Niet voor een kleine groep, maar 
voor ons allemaal. Mensen vragen zich af 
waarom er wél geld is voor politieke hobby’s 
als cleantech of een onnodige brug over de 
Vispoortgracht, terwijl ze telkens als zij iets 
vragen te horen krijgen: ‘Sorry, dáár is geen 
geld voor.’’  

 › SP-raadsleden storten hun raadsvergoe-
ding in de ‘Solidariteitskas’. Ze doen het 
raadswerk vrijwillig. Waarom?
‘Bijna twintig SP-vrijwilligers zetten zich 
samen met inwoners dagelijks in voor 
Zutphen. Terwijl zij de straat op gaan om 

ondernemers, buurtbewoners en jongeren 
bij elkaar te brengen, om samen te knok-
ken voor verbeteringen, zit ik warm binnen 
koffie te drinken en te vergaderen. Waarom 
zou ik daar geld voor moeten krijgen? Wij 
gebruiken dat geld liever voor acties.’

 › Waar ben je het meest trots op?
‘Als het ons lukt om eind december de 
marktwerking uit de huishoudelijke zorg 
te slopen, dan gebeurt er iets unieks in 
Zutphen. Hopelijk inspireert dat de rest van 
Nederland!’ •

Hij is de jongste van alle fractievoorzit-
ters in de gemeenteraad, maar tegelijk 
de meest spraakmakende. Met humor 
én sterke analyses geeft hij regelmatig 
kleur aan saaie debatten. 

INTERVIEW MET SP-FRACTIEVOORZITTER MATHIJS TEN BROEKE

‘ ZEGGENSCHAP OVER VOORZIENINGEN 
TERUG NAAR ZUTPHENAREN!’

‘Zwembad zonder glijbaan = geen zwembad’ 
op zwembandjes. De zwembandjes werden 
aangeboden aan de wethouder. Of dit 
voorkomt dat het zwembad kopje onder gaat, 
zal de komende maanden duidelijk worden. •



GEEN MARKTWERKING MEER IN DE HUISHOUDELIJKE ZORG!

ROOD, jong in de SP, is de actiefste 
politieke jongerenorganisatie van 
Zutphen. Al lange tijd zetten ze zich 
in voor de komst van een nachttrein in 
Zutphen.

ROOD-woordvoerder Ida in ’t Veld: ‘De 
inwoners van Zutphen willen gewoon 
naar theater, voetbalwedstrijden of een 
concert kunnen, of wat kunnen drinken 
met vrienden in een andere stad. Maar met 
het openbaar vervoer kom je dan niet meer 
thuis en daarom wil Zutphen een nachttrein. 
Om dat te laten zien, vierden we een feestje 
op het station.’ •

GROEN SEIN 
VOOR DE 
NACHTTREIN

Bekijk hier het filmpje van de actie:  
www.facebook.com/ROODjongSP/videos/10154790203875901/

DE ZUTPHENSE ZORGREVOLUTIE

Na jarenlang knokken lijkt er 
eindelijk een einde te komen aan de 
marktwerking in de huishoudelijke zorg 
in Zutphen. Eind december debatteert 
de gemeenteraad over het einde van 
de marktwerking in de huishoudelijke 
zorg. Thuiszorgers krijgen dan vaste 
contracten, betere lonen en patiënten 
krijgen vaste hulpen. Dat zou uniek zijn 
in Nederland! De Stentor sprak dan ook 
van ‘de Zutphense Zorgrevolutie’. Hoe 
is deze revolutie tot stand gekomen?

Begin 2007
De marktwerking wordt in de 

huishoudelijke zorg geïntroduceerd. Lonen 
gaan omlaag, werkomstandigheden 

verslechteren en patiënten verliezen hun 
vaste hulp. Dat leidt tot smeulende woede, 

maar nog niet tot een omslag.

Eind 2012
Als 172 thuiszorgers van Vérian worden 

ontslagen, slaat de vlam in de pan. 
Thuiszorgers, vakbond en SP gaan 

samenwerken voor betere thuiszorg.

Begin 2013
Thuiszorgers, vakbond 

en SP bieden wethouder 
3.583 handtekeningen aan 

voor betere thuiszorg.

Eind 2013
Omdat er veel onbekend is over de 

misstanden in de huishoudelijke zorg 
verspreidt de SP een zwartboek over 

huishoudelijke zorg in Zutphen.

Eind 2014
Een nieuwe petitie van 

1.894 handtekeningen en 
een SP-voorstel voorkomen 

dat huishoudelijke zorg 
wordt wegbezuinigd.

Sinds 2015 moesten ondernemers op 
bedrijventerreinen een flinke recla-
mebelasting betalen: 875 euro per jaar 
was het laagste tarief. ‘Voor kleine 
ondernemers kan dat meer zijn dan een 
maandsalaris,’ zegt SP-fractievoorzitter 
Mathijs ten Broeke: ‘Daarom vonden wij 
het tijd voor een grondige herziening 
van die reclamebelasting.’

600 EURO MINDER BELASTING VOOR KLEINE ONDERNEMERS

Onder leiding van zadelmaker Marcel 
Miller kwamen tientallen ondernemers 
bij elkaar. Samen met de SP schreven zij 
een oproep aan de gemeenteraad om de 
reclamebelasting te verlagen. Vervolgens 

verspreidden zij posters door de stad met 
de tekst ‘Dit is geen reclame’ en bezochten 
zij massaal het door de SP aangezwengelde 
debat in de gemeenteraad. Dat leidde tot 

een maar liefst 600 euro lagere belasting! 
Ten Broeke: ‘Kleine ondernemers zijn een 
verrijking voor onze stad. We moeten hen 
koesteren, niet wegjagen.’ •



GEEN MARKTWERKING MEER IN DE HUISHOUDELIJKE ZORG!

De bewoners van de Laan van de High-
landers in Leesten-Oost sloegen dit 
voorjaar samen met de SP de handen 
ineen. Zij hadden geen verharde weg in 
hun straat, vanwege gekonkel tussen de 
projectontwikkelaar en de gemeente. 
Dit zorgde voor een vervelende zandbak 
voor hun deur en onveilige situaties in 
hun straat. 

De politiek deed tot dan toe niets aan 
de problemen van ‘de Highlanders’. 
Na verschillende acties van bewoners 
samen met de SP werd er eindelijk 
resultaat geboekt: de wethouder en de 
projectontwikkelaar beloofden dat er voor 
het einde van 2017 een verharde weg ligt in 
de Laan van de Highlanders. •

EEN 
VERHARDE 
WEG

Tijdens het debat over de Laan van Highlanders zetten de bewoners mondkapjes op als 
symbool voor de enorme stofwolk die in hun straat hangt vanwege de onverharde weg. 

DE ZUTPHENSE ZORGREVOLUTIE

Eind 2014
Een nieuwe petitie van 

1.894 handtekeningen en 
een SP-voorstel voorkomen 

dat huishoudelijke zorg 
wordt wegbezuinigd.

Begin 2015
De SP opent een meldpunt 

huishoudelijke zorg.

Midden 2015
De SP organiseert een druk bezochte 

discussiebijeenkomst over de resultaten van het 
meldpunt en over toekomst huishoudelijke zorg. 

Er komt licht aan het einde van de tunnel: de 
gemeenteraad besluit onderzoek te laten doen naar 

alternatieven voor marktwerking.

Eind 2015
Maar het onderzoek komt te laat. 84 

thuiszorgers van ‘ZorgKompas’ worden 
ontslagen. Zij bieden zorgwethouder een 

gouden kompas aan die maar in één 
richting wijst: vaste contracten. Begin 2016

Thuiszorgers worden door 
de gemeente betrokken 
bij het bedenken van de 

nieuwe organisatie voor de 
huishoudelijke zorg in Zutphen.

Midden 2016
Het SP-voorstel om Stichting 

Huishoudelijke Zorg op te 
richten wordt weggestemd in de 

gemeenteraad.

Begin 2017
De zorgwethouder neemt het 
SP-voorstel alsnog over. Het 

politieke enthousiasme is groot, 
maar D66 en VVD vertragen een 

definitief besluit.

18 december 2017
Als de gemeenteraad op 18 

december 2017 definitief 
besluit de marktwerking uit de 

huishoudelijke zorg te schrappen, 
is de Zutphense Zorgrevolutie 

een feit.

Dankzij een voorstel van de SP trekt de 
gemeente nu een half miljoen euro uit 
voor de bouw van betaalbare jonge-
renwoningen. Na ruim zes jaar strijden 
maakt Zutphen plek voor jongeren.

Door een tekort aan huurwoningen hebben 
huisjesmelkers al jarenlang vrijspel. Zij 
vragen huurprijzen van ruim 500 euro per 
maand voor kleine, slecht onderhouden en 
brandgevaarlijke kamertjes. De huurprijs 
van ‘sociale’ huurwoningen is gigantisch. 
Steeds lijkt winst het te winnen van waar 

SP SUCCES: JONGERENWONINGEN 
VOOR MAXIMAAL 414 EURO PER MAAND

het hier werkelijk om gaat: een dak boven je 
hoofd, in een gezellige buurt.

José Niers (20) studeert Rechten in Utrecht, 
woonde op haarzelf in Arnhem, maar wilde 
terug in Zutphen komen wonen vanwege 
haar familie, vrienden en bijbaan: ‘Mijn hele 
leven speelt zich af in Zutphen. Maar het is 
voor mij zinloos om hier te zoeken naar een 
woning. De prijzen zijn zo hoog dat het niet 
eens kan. Gelukkig vinden mijn ouders het 
goed dat ik bij hun woon, maar je wil toch 
wel eens op jezelf gaan wonen.’

Jongeren als José zijn geen uitzondering in 
Warnsveld en Zutphen. Daarom is het een 
groot succes dat de gemeenteraad met het 
SP-voorstel instemde en een half miljoen 
euro besteedt aan jongerenwoningen met 
een lage huurprijs, namelijk maximaal € 
414,02 per maand. Dat is omdat jongeren 
tussen de 18 en 23 alleen bij huurwoningen 
van die prijs recht hebben op huurtoeslag. 
Hierdoor wordt de woningnood 
teruggedrongen en krijgen huisjesmelkers 
geen kans meer om te profiteren van het 
grote aantal woningzoekenden. •
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Het komend jaar spreekt de SP met 1 miljoen 
mensen. In honderden buurten, bedrijven en 
scholen. Om ons land te verbeteren. Van veilige 
buurten tot goede zorg zonder eigen risico.

Van betere buslijnen tot goed onderhouden 
woningen. Samen kunnen we wat gisteren nog 
onmogelijk leek vandaag realiseren. 1 ding staat 
vast: vooruitgang voor velen komt niet uit de 
lucht vallen.

Daar zullen we samen voor moeten knokken. 
En dus hebben we uw hulp nodig.

Doet u mee?

Met vriendelijke groet, 

Emile Roemer

STEUN 
ONS!  

Meld u aan op sp.nl/word-lid

SP-lid bent u al voor € 5 per kwartaal.

Geen internet? Bel (088) 243 55 40

naam  

adres en huisnr. 

postcode en woonplaats  

email 

telefoonnummer 

De SP wil 1 miljoen mensen spreken in 300 buurten. Wilt u ook meedoen om 
uw buurt te verbeteren? Ga dan naar doemee.sp.nl

Of vul uw gegevens in en dan nemen wij snel contact met u op. 

Stuur deze bon op naar: SP, Antwoordnummer 407, 3800 VB Amersfoort

  Ik wil lid worden van de SP

VOORUITGANG VOOR ELKAAR


