
 

  

T matenkrant! 

SP afdeling Zutphen, Warnsveld en Lochem,  editie  april 2013 

Skatebaan in Leesten is gROOD succes 

ROOD en de skatejeugd verdienen lof voor realiseren verlichting 

In antwoord op vragen van de SP over 

mogelijke veranderingen in het 

softdrugsbeleid van Zutphen, liet het 

college weten dat er geen plannen zijn 

voor het invoeren van een wietpas.  

Zutphen heeft geen problemen met 

drugstoerisme en dus is het invoeren 

van de maatregel niet zinvol. De politie 

zal de coffeeshopbezoeker niet om een 

uittreksel uit de gemeentelijke basis-

administratie (GBA) vragen waaruit 

blijkt dat hij een inwoner van Zutphen 

is. Het college zet ook vraagtekens bij 

de uitvoerbaarheid van dit “ingezete-

nencriterium”. Er is onduidelijkheid 

over hoe recent een GBA-uittreksel 

moet zijn, en wat te doen als iemand 

tussentijds is verhuisd? Het college 

vreest ook dat de invoering van de 

wietpas een drempel opwerpt, 

waardoor de softdruggebruiker in het 

illegale circuit terechtkomt. Het college 

is teleurgesteld dat het ministerie 

weigert in te gaan op het verzoek voor 

het organiseren van een proef met de 

legalisering van de wietcultivering en 

aanvoer, maar onderschrijft het 

standpunt van de minister dat cannabis 

met een THC-gehalte boven de 15 

procent moet worden geweerd. 

Paradijs... 

 

. 

 

 

Een droom is eindelijk realiteit. Vrijdagavond 29 maart 2013 heeft ROOD, de 

jongerenafdeling van de SP in Zutphen, haar succesvolle actie voor de 

skatebaan in de Leesten feestelijk afgesloten door het ontsteken van de 

skatebaanverlichting. Ná een goedbezochte barbecue voor de skaters en de 

buurtbewoners én een demonstratie van de fascinerende kunsten en 

capriolen van de skateboarders, bmx-ers en in-line-skaters, knipte D66-

wethouder Eri Willeumier rond 7 uur de splinternieuwe LED-verlichting 

officieel aan. Dit was het moment waarvoor de SP en ROOD en de skaters 

bijna drie jaar hebben gestreden.  

Tot voor kort was het na het invallen van de schemer met skaten op 

skatebaan De Canyon in Leesten gedaan. In de winter was het voor de 

schoolgaande gebruikers van de tonnen kostende skatebaan nauwelijks 

mogelijk om langer dan één uur per dag van de populaire, en zelfs door 

buitenlandse skate-toeristen bezochte baan gebruik te maken. 

Maar vanaf nu, kan er dankzij de inzet van ROOD zomer en winter tot 22.00 

uur ’s avonds worden doorgeskate en kan de skatebaan dan 

eindelijk optimaal worden gebruikt. De LED- 

verlichting wordt gevoed door zonnepane- 

len. De skatebaangebruikers hebben zelf menige zaterdag  

meegewerkt om de uiteindelijk door de gemeente gefinan- 

cierde verlichtingsmasten te installeren. ROOD en de jongeren  

hebben dit succes niet zomaar voor elkaar gekregen. Nadat het  

duidelijk was dat de jeugdige skatebaangebruikers het ontbre- 

ken van voldoende vuilnisbakken, zitplaatsen en verlichting inder- 

daad een groot probleem vonden, besloten ze met steun van de SP op  

de markt in Zutphen, samen met de skaters een show van BMX- en skate-

boardkunsten te geven, om hun probleem onder de aandacht van het publiek  

te brengen. Handtekeningen werden opgehaald voor een petitie, die met een 

grote groep goed hoorbare jonge skaters op de publieke tribune aan de 

gemeenteraad werd aangeboden.  Een eerste SP-motie haalde het niet. Een 

tweede, door wat meer partijen gesteunde motie, haalde het ook niet, omdat 

er geen geld zou zijn. De aanhouder wint, en uiteindelijk werd op de laatste 

zittingsdag van het vorige college raadsbreed een motie aangenomen om de 

wensen van de Zutphense jeugd te realiseren, mits de buurtbewoners in 

Leesten er geen probleem mee hadden. Daarmee was het pleit nog niet 

gewonnen. Een aantal buurtbewoners uit Leesten vreesde grote overlast van 

de verlichting. Bankjes en extra vuilnisbakken: geen probleem, maar 

verlichting kon echt niet, kreeg de gemeenteraad van een paar 

buurtbewoners te horen, die overigens en passant claimden namens de hele 

buurt te spreken. ROOD liet zich echter niet tegenhouden door deze 

tegenslag en organiseerde een deur-aan-deur enquête, om in kaart te 

brengen waar de buurtbewoners, met zicht op De Canyon, problemen 

verwachtten. De resultaten van de enquête werden aan een nieuwe SP-motie 
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Wietpas 

“Leuker kunnen we het niet maken, wel 

gemakkelijker” is het credo van de 

belastingdienst. Reclamepraatjes voor de 

vaak. Want voor die grote multinationals 

maakt de belastingdienst het wel héél 

leuk en gemakkelijk om belasting te 

“ontwijken”... 

Piaf 



 

 

Colofon 

SP 
 

Correspondentieadres: 

Weg naar Laren 68 

7203 HN Zutphen 

Telefoon  0575 510 547 

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.  

℡℡℡℡ 06 1741 6289. 

Redactie en reactie 

De Tomatenkrant! wordt gemaakt door Engbert 

Gründemann en Wim Musch en wordt verspreid in 

Zutphen, Warnsveld en Lochem. Reageren? Stuur 

een e-mail naar zutphen@sp.nl  

 

 9 april Algemene Leden Vergadering 

in het DWK, aanvang 20:00 uur. 

 

 8, 22 en 29 april SP in 3 dagen, 

Kultuur-huus Laren, aanvang 

20:00 uur. 

 

 23 april Heel de mens, DWK, 

aanvang 20:00 uur. 

 

 27 april SP markt, Houtmarkt, 

aanvang 10:00 uur. 

 

Agenda  

“ SP in 3 dagen” in Lochem 
De werkgroep SP Lochem is al weer een 

jaar actief bezig. De werkgroep 

organiseert voor alle SP leden een serie  

bijeenkomsten om de partij beter op de 

kaart te zetten in deze landelijke, 

33.000 inwoners tellende gemeente.  

In april worden de bijeenkomsten 
gehouden in het Kultuurhuus, Verwold-

seweg 1 in Laren op respectievelijk 8, 22 

en 29 april.  
De koffie staat klaar om 19:45 uur, en de 

twee uur durende bijeenkomsten starten 

om 20:00 uur.  

Eén avond zal de ideologie en het 
beginselprogramma van de SP worden 

besproken.  

De tweede avond gaat over de werkwijze 
van de SP, en de laatste avond op 

maandag 29 april wordt de situatie in de 

gemeente Lochem zelf besproken. Wat 

kan er beter? En wat vraagt om 
verandering en actieve inzet?  

Als u mee wil doen kunt u zich opgeven 

bij Bernie Nijweide, tel. 06-3616 2303 of 

bij Rinie Hindriks, tel. 06-2171 6364. 
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gekoppeld. Het overgrote deel van de bewo-  

 ners in  de buurt was  niet eerder   geconsul- 

    teerd en vond  het aanbrengen van verlich- 

ting  juist  een  prima  idee.   Met  de  nieuwe 

motie  op zak kon de  dans  om het geldpotje  

         (om zo  goedkoop  mogelijk  lampen   te  

         plaatsen) beginnen.  Ecovisie, een lokale  

     ondernemer, gaf aan bereid te zijn om, als 

de jongeren hielpen met het graven van gaten 

en geulen,  voor zo  weinig mogelijk geld pila- 

ren, zonnepanelen en LED-verlichting te leveren. De bereidheid van de 

skatebaangebruikers om zélf óók een handje mee te helpen, hielp 

uiteindelijk bij het ophoesten van het gemeentelijke geld.  

Diverse LED verlichtingsopties werden aan de buurt voorgesteld. Op 17 

november werd met het graven voor de skatebaanverlichting begonnen. 

Met de officiële opening op 29 maart werd de actie van ROOD en de 

skatebaanjongeren uiteindelijk met een tevreden gevoel afgerond. 

ROOD, en de SP, hebben de jongeren in Zutphen duidelijk laten zien dat 

als ze zich daarvoor inzetten, het wel degelijk mogelijk is om invloed te 

hebben op de eigen leefomgeving, of om zaken aan te pakken en te 

verbeteren. Die jongeman die drie jaar terug (!) met bevende knieën en 

zweet in zijn handen de eerste petitie aan de voltallige gemeenteraad 

presenteerde, heeft inmiddels de baard in zijn keel gekregen. Maar hij en 

zijn maten hebben een uitstekende praktijkles gehad over de 

tekortkomingen èn mogelijkheden van het politiek proces. Ze bleven niet 

mokkend aan de kant staan, maar toonden moed en stelden een daad. 

Een nuttige politieke les waar ze in hun verdere leven waarschijnlijk net 

zoveel plezier van zullen hebben als van hun skateboards. 

Zoethoudertje voor de huishoudelijke hulp 
Inspraak achteraf is zinloos en respectloos 
Over de problemen met de aanbesteding van de huishoudelijke hulp in 

Zutphen is de laatste tijd heel veel gesproken. Veel te laat natuurlijk, 

want als het college eerder en oprechter zijn best had gedaan de 

gemeenteraad op tijd en behoorlijk te informeren over de diverse 

verwikkelingen van het aanbestedingsproces, hadden alle moeilijk-

heden die nu naar voren komen, voorkomen kunnen worden.  

Op 25 februari is er in de raad hals-over-kop een interpellatiedebat 

gevoerd over het aanbestedingproces. Dit werd op 11 maart voortgezet 

met zowel een forum- als een raadsdebat over het onderwerp. Zowel een 

motie van wantrouwen als een motie van afkeuring over het beleid van 

de verantwoordelijk wethouder Hans La Rose werden ingediend en 

weggestemd. De aanbesteding is nu helaas een feit geworden, en alleen 

het optreden van een rechter zou in theorie het aangedane onrecht 

tegen de huishoudelijke thuiszorgverleners in Zutphen nog kunnen 

terugdraaien. Ondanks dit feit  zijn veel fracties in de raad zo geschrokken 

van het verzet in de samenleving tegen de veranderingen in de zorg, dat 

ze besloten hebben de opvattingen van de betrokken organisaties en 

andere belanghebbenden alsnog te willen horen. Daarom is op 8 april 

een forumvergadering georganiseerd om insprekers de kans te geven hun 

woordje te doen over de effecten van het intussen voldongen feit.  

De SP vindt dit soort inspraak een respectloos zoethoudertje, dat totaal 

geen zin heeft. Inspraak is zinvol als het leidt tot beter geïnformeerde 

besluitvorming. Als alle besluiten al genomen zijn, heeft achteraf 

inspreken totaal geen zin en zit de thuiszorg alleen maar met de 

gebakken peren. 


