
 

  

T matenkrant! 

SP afdeling Zutphen, Warnsveld en Lochem,  editie  juli 2013 

Eigenwijs college zet TIP de voet dwars 

Ondernemers gefrustreerd door eigengereid optreden van B&W 

Het college heeft  - onder leiding van PvdA-wethouder Rik de Lange - zonder het beloofde vooroverleg met de leden van raad,  in 

haar eentje besloten voorlopig het stadsmuseum de taak te geven een VVV-vestiging te runnen. Daardoor heeft Zutphen er 

weer een paar - terecht - gefrustreerde ondernemers bij. 

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. Nu en dan schrijft 

Piaf een prikkelende column voor dit periodiek. 

  

Reageren? Stuur een e-mail naar zutphen@sp.nl  

 

 27 juli: SP markt, Houtmarkt, 

aanvang 10:00 uur. Daarna:  

 

Agenda  

In januari van dit jaar heeft een groepje 

ondernemers het voortouw genomen 

om het beschamende  gemis van een 

VVV-kantoor in toeristisch Zutphen te 

compenseren. Een zeer geschikt en 

cen-traal gelegen pand aan de 

Houtmarkt werd door initiatiefnemers 

gevonden en in gebruik genomen. 

Ervaren en reeds in het verleden bij de 

Vereniging Voor Vreemdelingenverkeer 

betrokken en deskundige vrijwilligers 

werden bereid gevonden zich achter 

het initiatief te scharen, door hun 

diensten te verlenen in het nieuwe 

Toerisme Informatie Punt (TIP). Ook 

veel lokale ondernemers waren 

ingenomen met dit privé-initiatief. 

Maar TIP doorkruiste de plannen van 

het college. Oorspronkelijk zou de VVV 

namelijk partner zijn in de nieuw-

bouwplannen van het college voor het 

Broederenklooster. Toen de Zutphense 

VVV-organisatie failliet werd verklaard, 

liep de geloofwaardigheid van het 

collegeplan een gevoelige deuk op. “Als 

een ander het niet doet, doen we het 

zelf wel,” moet het college gedacht 

hebben, en zo kreeg het stedelijk 

museum, zelf nauwelijks in staat om 

goed op het historische tafelzilver te 

passen, een nieuwe taakstelling als 

VVV-kantoor erbij. Het had natuurlijk 

voor de hand gelegen als het college 

het privé-initiatief van TIP had 

verwelkomd en minimaal het voordeel 

van de twijfel had gegund. 

 

 

 

Het besluit om het museum de VVV-

taak te geven, kost de belastingbetaler 

ruim €80.000,- per jaar. Een formidabel 

bedrag waarin de huisvestingskosten 

van de VVV in het museumgebouw nog 

niet eens zijn meegerekend. Als de 

gemeente het gunnen van de VVV-

licentie aan TIP had ondersteund, had 

de private sector een welkome kans 

gekregen om aan de behoefte van toeris-

tische informatievoorziening te voldoen. 

Nu is er afgesproken dat TIP uitsluitend 

toeristische activiteiten organiseert, en 

dat de VVV-winkel in het museum louter 

toeristische informatie en VVV-diensten 

verstrekt. Een duur, gekunsteld en voor 

alle partijen onwenselijk compromis. Als, 

tegen de tijd dat de nieuwbouw van het 

Broederenklooster uiteindelijk is gerea-

liseerd,  zou blijken dat TIP in staat is de 

VVV-rol naar tevredenheid van alle partij-

en te vervullen, kan TIP gewoon met haar 

VVV-functie uitgenodigd worden om in 

het vernieuwde Broederenkloostercom-

plex plaats te nemen. Het ontmoedigende 

beleid van het college lijkt vooralsnog 

alleen de museumdirectrice blij te maken. 

En de Zutphense belastingbetaler blijft he-

laas veroordeeld tot het betalen van de 

kosten door het onvermogen van het col-

lege om samen te werken met de privé-

sector. Als slechts minder dan 30 procent 

van het geld dat nu voor VVV-doeleinden 

aan het museum beschikbaar wordt 

gesteld, aan TIP als tegemoetkoming in de 

huisvestingskosten zou zijn gegeven, had 

Zutphen voor de helft van de jaarlijkse 

kosten een ondernemende en goed toe-

geruste en enthousiaste VVV gehad. 

Dankzij het gebrek aan visie bij het college 

wordt er nu drie keer meer geld dan nodig 

is betaald, doet het museum iets dat niet 

haar taak is, en wordt publiek geld ingezet 

om  conflictueus met de privésector te 

concurreren. Zo wordt ondernemers de 

lust tot ondernemen voorgoed ontnomen. 

Meer dan een 4 verdient dit college niet 

voor deze wanprestatie, en een 4 is een 

dikke onvoldoende, zoals u weet. 

Rondweg De Hoven 
Al decennia wordt er gesproken over een 

rondweg rondom De Hoven in Zutphen. Nu 

lijkt het dan eindelijk zover te zijn. De 

rondweg moet de verkeersdruk in de wijk 

en van met name de Weg naar Voorst 

(N345) oplossen.  Er zijn twee tracéalter-

natieven: een noordelijke en een zuide-

lijke. De noordelijke is iets korter en heeft 

minder impact op het landschap. De 

zuidelijke is gunstiger voor de leefbaarheid 

van de woonwijk. Gedeputeerde Staten 

hebben de voorkeur uitgesproken voor de 

noordelijke variant. SP Zutphen vindt de 

zuidelijke variant wenselijker voor de 

bewoners van De Hoven.  

De aansluiting van de rondweg op de Oude 

IJsselbrug is een zaak van de gemeente 

Zutphen. Er wordt gesproken over een 

doortrekking van de weg langs het spoor 

door De Hoven. De SP vindt dit vanwege 

geluid en luchtkwaliteit bij woningen en 

een basisschool zeer onverstandig. Boven-

dien wordt de verkeersdrukte alleen maar 

verplaatst. 

De SP kiest voor een zuidelijke rondweg 

zonder doortrekking van de weg langs het 

spoor. Wordt vervolgd. 

 



 

 

 
In het algemeen blijken de bewoners 

positief over de leef- en woon-

omstandigheden in hun buurt. Toch zijn 

er ook wel klachten en suggesties voor 

verbeteringen door het enquêteteam 

genoteerd. Voornaamste punt is dat er 

te weinig ruimte is voor recreatie, 

parkeren, speelruimte voor de jeugd en 

ontmoetingsplekken voor jongeren. Als 

oorzaak noemt men de “verstening” van 

de wijk, waarmee men bedoelt dat er te 

dicht opeen is gebouwd en open 

plekken te snel weer zijn volgebouwd. 

Dat is de leefbaarheid niet ten goede 

gekomen. De sluiting van de Garve 

wordt betreurd en men mist een 

gezamelijk onderdak: een Kulturhuus 

wordt vaak genoemd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  De onderlinge samenhang kan worden 

versterkt door een betere organisatie 

van de buurt, waardoor ook het aanzien 

aanmerkelijk zou worden verbeterd en 

er meer sociale cohesie zou zijn. 

  De verkeersveiligheid wordt door veel 

bewoners gezien als een probleem waar 

wat aan moet worden gedaan. Er wordt 

gepleit voor handhaven van de (30km) 

snelheidslimiet, het instellen van een-

richtingsverkeer en verhoogde kruisin-

gen, het plaatsen van verkeersremmen-

de obstakels en, in het algemeen, een 

betere inrichting van het wegenplan. 

Met name de hoek Olijslag/Burgemees-

ter Leenstraat wordt genoemd.  

  Stoepen kunnen worden verbeterd, en 

zwerfafval, hondenpoep en dergelijke 

opgeruimd. Men vraagt ook om extra 

afvalbakken, bladkorven en meer glas- 

en blikbakken. Tevens geeft men aan 

dat op sommige plekken de bewoners 

zouden kunnen worden aangespoord 

om de directe omgeving van hun 

woning niet te verwaarlozen. 

  Over de huurverhogingen zijn de 

meningen verdeeld: ongeveer eenderde 

vindt het jammer, maar legt zich bij de 

huurverhogingen neer. 

Ook eenderde vindt de huurverhoging 

alleen acceptabel als er ook wordt 

gerenoveerd en de leefomgeving 

wordt verbeterd, de overige 34% vindt 

de huurverhoging ronduit onaccep-

tabel. 

  Over de bezuinigingen van de 

gemeente Lochem komen o.a. de 

volgende standpunten van de respon-

denten naar voren, nadat een aantal 

van hen aangaf de huidige bezuini-

gingsvoorstellen niet te steunen :  

 het stadhuis had men niet hoeven 

bouwen; 

 geen grondaankopen meer; 

 efficiënter werken met minder 

onderzoeksbureaus; 

 minder wachtgeld voor ex-bestuur-

ders; 

 efficiëntere straatverlichting; 

 geen nieuwjaarsrecepties e.d.; 

 sporthal privatiseren. 

  Veel respondenten gaven ook 

suggesties en wensen voor verbete-

ringen in de wijk of in Lochem, zoals 

meer (kleine) speeltuinen, trap-

veldjes, een club- en buurthuis, een 

buitenzwembad, een bioscoop en een 

skatebaan. Naar aanleiding hiervan 

wordt overwogen om een verdere 

inventarisatie van de mogelijkheden 

en prioriteiten met de betrokkenen te 

houden. 

  Overigens heeft ook de gemeente 

Lochem onlangs een enquête gehou-

den, maar daar bleek het merendeel 

van de bewoners niet van op de 

hoogte te zijn: slechts 5 buurtbe-

woners hebben die enquête ingevuld. 

 

 

 

 

 

De bewoners hebben inmiddels de 

uitslag van het onderzoek ontvangen. 

Een aantal van hen heeft aangegeven 

verder aan de slag te willen met de 

gegevens die uit het onderzoek naar 

voren zijn gekomen. Dat stelt de 

werkgroep Lochem zeer op prijs. 

Rebels 

Toen ik net uit het ei kwam, en nog enige tijd 

daarna, was ik een rebelse jongen. Het kon dan 

zomaar gebeuren dat ik samen met een paar 

studiegenoten (ook een beetje rebels) een 

“ludieke aksie” op touw zette. We gingen dan 

bijvoorbeeld met 15 jongens en meisjes midden 

op de Breestraat in Leiden staan en een beetje 

omhoog turen. Af en toe met een vingertje wij-

zen, een beetje smoezen, hand in geveinsde ver-

bazing voor de mond – dat spul. Binnen no time 

stond de Breestraat – destijds een drukke win-

kelstraat en een eenrichtingsweg die het verkeer 

uit de Leidse binnenstad moest leiden – tjokvol 

met mensen die “óók iets gezien” hadden. 

Verkeerschaos alom, want letterlijk alles stond 

stil. Wij ervandoor natuurlijk, om op gepaste 

afstand te genieten van het schouwspel. 

Ik vraag mij wel eens af: wat zou er anno 2013 

gebeuren als je – als “ludieke aksie” – midden in 

de Kalverstraat in Amsterdam ineens héél hard 

“Allahu Akbar” zou roepen en dan snel zou 

wegrennen? Als ik al niet door een rechtgeaarde 

Mokummer in elkaar gemept zou worden, dan 

vermoed ik toch dat ik als terrorist bestempeld 

zou worden, wellicht zelfs als enemy of the 

state, met uitlevering naar Big Brother in het 

Wilde Westen op de koop toe. Met Zware 

Jongens als Fred Teeven op het pluche in Den 

Haag moet dat geen probleem zijn. 

Nu schijnt het dat ene Edward Snowden ook iets 

ondeugends heeft gedaan, dat je als een daad 

van rebellie zou kunnen opvatten: hij heeft de 

klok geluid, of (als je er anders tegenaan kijkt) hij 

heeft uit de biecht geklapt. Nu is hij op de 

vlucht. En de Zware Jongens van Big Brother  

zitten achter hem aan. Die schuwen geen enkel 

middel om hem te pakken te krijgen en – mogen 

we dan nog hopen – te veroordelen voor (jawel) 

landverraad; hoewel, hopen? De federale straf 

bij Big Brother voor landverraad is een dodelijke 

injectie. Mocht Snowden het redden en naar 

bijvoorbeeld Venezuela uitwijken, dan zal hij 

toch iedere minuut van de dag over zijn 

schouder moeten kijken. De rest van zijn leven.  

Natuurlijk is niet Snowden de enemy of the state 

waar Big Brother hem voor houdt. Ook is hij 

geen terrorist. Wel wordt hij met belangstelling 

gevolgd door de werkelijke boeven, die een 

miljardenapparaat hebben om hem uiteindelijk 

te grazen te nemen. Want Snowden heeft een 

zwakheid in hun systeem blootgelegd, namelijk 

dat de ruim achthonderdduizend geeks en 

andere overheidsdienaren die zich met Big 

Brother-activiteiten bezighouden (de Stasi was 

er niks bij) niet voldoende “veilig” zouden 

kunnen zijn. Dat zijn dus die mensen die samen 

met Big Brother beweren dat de wereld veel 

leuker is dankzij hun inspanningen. Tussen neus 

en lippen door sturen ze nog een paar drones 

naar onwelgevallige gebieden en neuzen ze nog 

wat rond in uw en mijn zaken, of die van landen 

waarmee Big Brother concurreert. Of ze halen 

een vliegtuig uit de lucht. Staatsterreur heet dat. 

Je zou er zomaar rebels van worden. 

Piaf 

Buurtonderzoek Zuider Enk 
Niet alleen in Zutphen en Warnsveld timmeren de vrijwilligers van de SP 

stevig aan de weg: ook de werkgroep Lochem weet van wanten. In de 

maand juni heeft deze groep, bestaande uit Hans Dijkman, Frits Krom, 

Gerrit van Wijhe, Rinie Hindriks en Bernie Nijweide, een buurtonderzoek 

verricht in de Lochemse wijk Zuider Enk. 74 bewoners hebben aan de 

deur een korte vragenlijst ingevuld.  


