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Broederenkerk alweer op de schop? 
Crisis of niet, gemeentelijke bouwtsaren douwen door 
Het college heeft het plan opgevat om ‐onder het mom van bezuinigingen‐ 8 tot 9 miljoen euro gemeenschapgeld te investeren 
in de nieuwbouw van een “annex” aan het historische Broederenklooster in het centrum van Zutphen. Men hoopt zelfs vanaf 
2015  €500.000 op jaarbasis te besparen. IJdele plannen en ijdele hoop. 
 

Het  college wil  een  “stadsfoyer”,  een  
auditorium  en  een  projectzaal  bou‐
wen.  De  stadsfoyer  biedt  onderdak 
aan een “grand café”, een leescafé en 
een  video‐wall.  Het  auditorium  wil 
men  gebruiken  voor  groepsontvang‐
sten,  als  vertrekpunt  voor  stadswan‐
delingen en als filmzaal.  In de project‐
zaal  wil  men  een  educatieve  ruimte 
voor schoolklassen, workshops en ver‐
huur onderbrengen.  
Ook wil men onderdak bieden aan de 
kunstcollectie  van  het  Stedelijk  Mu‐
seum en het Henriette Polak museum. 
Men is van plan om de topstukken uit 
de participerende musea daar tentoon 
te  stellen. Als de plannenmakers hun 
zin  krijgen  verhuist  het  nu  direct 
tegenover  het  NS‐station  gelegen 
VVV‐kantoor  ook  naar  deze  nieuw‐
bouw.  Het college claimt dat Zutphen 
dankzij  dit  plan  in  2015  een  “nieuw 
cultuurhistorisch  kloppend  hart  rijker 
zal  zijn”. De nieuwbouw moet uitein‐
delijk  gaan  functioneren  als  een 
“toeristenmagneet”, aldus het college. 
In  de  visie  van  het  college  vormt  de 
nieuwbouw  een  “beeldbepalende  ge‐
vel  en  oriëntatiepunt” waarbij  toeris‐
ten  in  één  oogopslag  het  “kloppend 
hart”  van  Zutphen  zouden  vinden. 
Tevens  hoopt  het  college  dat  dankzij 
deze investeringen vanaf 2015 jaarlijks 
een  half  miljoen  bezuinigd  kan  wor‐
den.  
De    SP  is  om  de  volgende  redenen 
faliekant tegen deze bizarre plannen: 
 

 De  charme  van  Zutphen  is 
juist  dat  alles  zich  niet  op  één  plek 
bevindt. Toeristen die de stad  inlopen 
zijn  juist  onder  de  indruk  van  de 
kleinschaligheid,  de  pittoreske  gevels 
en de voorzieningen. 
 

 De  Broederenkerk  is  al mooi 
zoals  hij  is.  Een  aanbouw  “moderne 
stijl” zoals in de plannen van het  
 

college  maakt  het  alleen  maar  onaan‐
trekkelijk. 
 

 In de nieuwe plannen moet het 
beeld  van  Gideon  verdwijnen  of 
verplaatst worden  naar  een  andere  lo‐
catie  in  Zutphen.  Het  markeert  nu  de 
plek waar Zutphen  in oktober 1944 het 
zwaarst werd getroffen door bommen. 
 

 Volgens  het  college  moet  ook 
het in 1975 voor een symbolisch bedrag 
door  de  gemeente  gekochte  Henriette 
Polak‐museum  ondergebracht  worden 
op  de  nieuwe  locatie. Wat  er met  het 
vrijkomende  historische  gebouw  moet 
gebeuren  is  volstrekt  onduidelijk  en  is 
ook niet doorgerekend in de visie die het 
college  heeft  gepresenteerd.  Daardoor 
alleen al  is de genoemde besparing van 
€500.000,‐‐ nattevingerwerk. 
 

De Broederenkerk nu 
 

 Van  burgers  wordt  verwacht 
dat  zij  in  deze  crisistijd  de  broekriem 
aanhalen. Het college geeft daarom met 
deze  plannen  een  wel  heel  erg  slecht 
signaal  af:  er  is  maar  4  miljoen 
beschikbaar,  nota  bene  uit  de  NUON‐
gelden  (oorspronkelijk  bestemd  voor 
duurzaamheidsmaatregelen); nog eens 4 
miljoen hoopt men weg  te halen bij de 
Provincie  en de overige  gelden worden 
naar  men  hoopt  gevonden  via 
“sponsoring en  crowd‐funding”  ‐ mooie 
woorden voor “bedelen bij  het bedrijfs‐
leven en de burger”. 
 

Het behoort niet  tot de  taak van de 
gemeente  om  met  een  “grand  café”  te 

concurreren met de horeca in de binnenstad. 
 

 De VVV ligt voor toeristen juist prima 
op  de  huidige  plek,  recht  tegenover  het 
station.  Het  is  het  startpunt  van  veel  stads‐
wandelingen. Wat ons betreft  is een audito‐
rium voor groepsontvangsten en een vertrek‐
punt  voor  stadswandelingen  in  de  “annex” 
van  de  Broederenkerk  dan  ook  volkomen 
overbodig. 
 

In blauw de geplande nieuwbouw 

 
 Door  topstukken  van  musea  te 

concentreren  op  één  plek,  concurreert  de 
gemeente met andere musea en galerieën  in 
Zutphen. Waarom zou je als toerist verder kij‐
ken als je “alles al gezien hebt”? 
 

 Als  je  al  van  plan  bent  om  de 
toeristen  in  de  fuik  te  vangen  naar  een 
“oriëntatiepunt”  waar  alles  in  één  klap  te 
bekijken  is,  zullen  er  ongetwijfeld  extra 
parkeerplaatsen nodig zijn. Want: waar  làten 
we al die toeristenbussen? 
 

   



Snoepreisje op kosten 
van de belastingbetaler 

Het  college  van  B&W  in  Zutphen 
gelooft duidelijk niet in het geven van 
het  goede  voorbeeld.  Dagelijks 
predikt  het  college  dat  er  serieus 
bezuinigd moet worden en dat  ieder 
dubbeltje  twee  keer  omgedraaid 
moet  worden,  voordat  het  wordt 
uitgegeven.  

Ambtenaren  worden  ontslagen,  op 
uitkeringen  wordt  gekort,  subsidies 
worden  teruggedraaid.  En  iedereen 
wordt  door  het  college  van  de 
Stadspartij,  D66,  GroenLinks  en  de 
PvdA  constant  voorgehouden  dat  de 
tering  naar  de  nering  moet  worden 
gezet.  

 

Je  zou  dus  verwachten  dat  de  leden 
van  het  college  zelf  het  goede 
voorbeeld  geven  en  zuinig  met  het 
hen  toevertrouwde  gemeenschaps‐
geld  omgaan.  Als  we  de  Stentor 
moeten geloven,  is dat niet het geval 
met de exclusieve viering van het 100‐
jarige  bestaan  van  de  Vereniging 
Nederlandse  Gemeenten  (VNG). 
Het  voltallige  college  gaat  naar  het 
twee  dagen  durende  festijn  in  Den 
Haag,  een  grap  die  de  Zutphense 
gemeenschap  inclusief  reis‐  en  ver‐
blijfskosten  minstens  €5.000,‐  gaat 
kosten!  Voor  veel  gekorte  uitkerings‐
gerechtigen is dit bedrag een half jaar 
inkomen. En dat wordt uitgegeven om 
de  goed  betaalde  leden  van  het 
college  eens  lekker  te  laten  genieten 
van optredens van Johan Cruijff, Freek 
de Jonge, het Residentie Orkest en het 
Koninklijk  Conservatorium.  De  SP 
vindt  het  zeer  verwerpelijk  dat  de 
leden  van  het  college  er  niet  voor 
terugschrikken  om  op  deze  manier 
gemeenschapsgeld  te  verspillen.  
Het college zou het goede voorbeeld  

van  Brummen  moeten  volgen  en  dit 
feest  moeten  boycotten.  Goed  voor‐
beeld doet goed volgen, maar dat is een 
lesje  dat  het  college  in  Zutphen  nog 
moet leren. 
 

Nazit raadsvergaderingen 
 

Sinds  jaar  en  dag  heeft  de 
gemeenteraad de gewoonte om na 
de  vergaderingen  een  borrel  te 
drinken.  Dit  wordt  vanuit  de 
griffiemiddelen  betaald,  zo’n 
€2000,‐ op jaarbasis.  
Omdat de fractie van de SP vindt dat 
wij best  in  staat  zijn om onze eigen 
drankjes  te  betalen,  doet  de  fractie 
niet  mee  aan  dit  borreluur.  Bij 
gelegenheden  waar  de  SP  niet  kan 
schitteren  door  afwezigheid  wordt 
aan  de  griffie  gevraagd  wat  onze 
aanwezigheid per hoofd kost en dat 
wordt  dan  grif  aan  de  griffie 
overgemaakt. Tenslotte  zijn het niet 
de  burgers  die  dit moeten  betalen, 
vinden wij.  
Klaarblijkelijk is dit lampje ook bij het 
college gaan branden, want zij heeft 
het voornemen kenbaar gemaakt om 
het  eerder  genoemde  bedrag  van 
€2000,‐  (zo’n  200  euro  per  fractie) 
van  de  fractievergoedingen  af  te 
trekken.  Dat  betekent  dat  de  SP, 
ondanks dat de fractie niet meedoet 
aan  die  borreluurtjes,  mag  mee‐
betalen aan het drinkgedrag  van de 
andere fracties. 
Het moge duidelijk zijn dat de SP het 
niet  eens  is met  deze  korting.  Laat 
de  andere  fracties  gewoon  maar 
betalen voor hun borreltje. 
 

Piaf 
Piaf  zit  deze maand op  eieren. Wat 
hij heeft uitgebroed  ziet u volgende 
maand in deze Tomatenkrant. 
 

Privé 
ROOD  is  door  de  wijkregisseur  van  
Leesten benaderd om de  individuele 
antwoorden  vrij  te  geven  van 
bewoners die gereageerd hebben op 
de  ROOD‐enquête  over  de 
wenselijkheid  van  de  skatebaan‐
verlichting. ROOD heeft aangegeven 
dat  dat  de  privacy‐belangen  van  de 
respondenten  van  de  enquête  zou 
schaden en heeft dit dus geweigerd. 
En gelijk hebben ze, vinden wij. 
 
 

Kloppers 
 

Zaterdag 31 maart stond het actiecomité 

“Stop  de  huisjesmelker  NU!”  van  12.30 

tot  14.00  uur  op  de markt  in  Zutphen. 

Meer  dan  200  personen  hebben  hun 

handtekening  gezet  en  daarmee  hun 

steun  aan  de  bewoners  van  de 

Klopperspanden laten blijken. 
 

Klopperspanden blijken  in Zutphen al een 

bekend begrip te zijn. Bewoners vertelden 

Zutphenaren  over  de misstanden  in  hun 

woning.  “Ik ken de panden van Kloppers, 

ik  heb  er  zelf  gewoond  en  teken  met 

liefde!”,  aldus  een  voorbijganger.  De 

handtekeningen  zullen  worden  aangebo‐

den  aan  de  gemeenteraad  om  hen  te 

bewegen wat aan de misstanden te doen. 

Kloppers  ontkent  de  misstanden,  de 

bewoners vragen al jaren om verbetering. 

Het  is  hoog  tijd  dat  er  eindelijk  iets 

gebeurt.  

Teken de petitie op roodzutphen.sp.nl.  

 

Agenda 
 

 10 april: algemene ledenvergadering 

 
 24 april: scholing “Heel de mens” 

 
 28 april: SP‐markt 

 
 30‐april: Koninginnedag 

 

Colofon 

SP

Correspondentieadres: 
Weg naar Laren 68 
7203 HN Zutphen 
Telefoon  0575 510 547 
 

SP‐hulpdienst 

De SP Zutphen – 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.  
Het telefoonnummer is 06 1741 6289. 
 

Redactie en reactie 

De  Tomatenkrant  wordt  gemaakt  door 
Engbert Gründemann,  Joost  Kahmann  en 
Wim  Musch  en  wordt  verspreid  in 
Zutphen en Lochem. Reageren? Stuur een 
e‐mail naar zutphen@sp.nl  

 


