
 

   

T matenkrant! 

SP afdeling Zutphen, Warnsveld en Lochem,  editie  oktober 2012 The day after 

 
Toen we de vorige Tomatenkrant! schreven, beweerden koffiedikkijkende opiniepeilers nog dat de SP een serieuze kandidaat 
voor het torentje in Den Haag was. Intussen weten we beter. De herinnering aan de zeer goed bezochte en gezellige 
verkiezingsuitslagavond van de SP- leden vervaagt al weer snel, evenals het gevoel van “The day after”. 

De verkiezingsborden in Zutphen en 
Warnsveld zijn intussen weer opgehaald, 
schoongemaakt en opgeruimd. We moe-
ten constateren dat de winnaar van de 2

e
-

kamerverkiezingen de enige landelijke 
partij is in Zutphen, die niet schroomt om 
de aanplakborden voor hun posters 
vrijelijk te gebruiken, maar niet in staat 
blijkt om ook maar één vrijwilliger te 
mobiliseren om -net als andere partijen- 
te helpen met het opzetten en weghalen 
van die verkiezingsborden. Dat belooft 
wat: deze gratis meeliftende passagier 
gaat nu 4 jaar proberen de dienst uit te 
maken in het land.  
Ook voor onze afdeling  was het een zeer 
drukke campagnetijd.  Bijna alle SP-leden 
in Zutphen, Warnsveld en Lochem  zijn 
thuis bezocht en van raambiljetten 
voorzien. Zes zaterdagen achtereen 
hebben we ons met een uitgebreid team 
op de markt laten zien. Ook treinreizigers 
zijn deze campagne weer herhaaldelijk 
voorzien van verkiezingsmateriaal. Menig 
SP-vrijwilliger heeft zich ingezet om 
folders in de wijk te verspreiden, en de 
SP-jongeren in ROOD hebben zich ook van 
hun beste kant laten zien. 
Hoewel de uiteindelijke formatie van het 
2

e
 kabinet Rutte nog geen feit is, is het al 

wel duidelijk dat onze sociaaldemo-
cratische “broeders” in de PvdA hun voor 
verkiezingsdoeleinden aangeschafte rode 
cape weer snel hebben opgeborgen. SP-
arbeids- en organisatiepsycholoog in de 2

e
 

kamer, Paul Ulenbelt, omschreef de 
beschamende post-electorale ommezwaai 
van PvdA-leider Diederik Samsom aldus: 

Rode veren tooiden zijn hoofd 
Sociaal en sterk werd beloofd  
De nieuwe krijger werd geloofd 

Nu heeft hij veler hoop geroofd. 

Dit omschrijft op kernachtige en 
dichterlijke wijze de nare nasmaak van 
zowel de SP kiezers als de op een socialer 
Nederland hopende “strategische” PvdA-
stemmers na de verkiezingen. Vóór 12 
september “deed” de PvdA links, en nu 
gaat die club “in het landsbelang” in het 
kielzog van de VVD met de macht aan de 
haal. Job Cohen moest als partijleider het 
veld ruimen voor Diederik Samsom, die  

het allemaal bondig, links, en véél beter 
dan Job kon verwoorden. Enthousiast 
werden de noodzaak en de contouren 
van een links-van-het-midden-coalitie 
geschetst. Helaas zal het slechts bij 
mooie woorden blijven. Dat de PvdA niet 
doet wat het de kiezers vóór 12 
september zo welbespraakt beloofde is 
niet langer relevant. Dit gekonkel en 
geschipper geeft politiek een slechte 
naam. Het is olie op het vuur van de 
verstokte en van hoop verstoken cynici 
die moedeloos beweren dat stemmen 
niet nodig en bovendien zinloos is. Deze 
thuisblijvers vergeten echter dat de 
harde sociaal-economische werkelijkheid 
van vandaag niet zal veranderen door 
haar te negeren. Als we net als onze 
ouders de wereld voor onze kinderen 
beter willen maken en onze wensen 
willen realiseren, kunnen we niet  
mokkend langs de kant blijven staan. 
Gelukkig blijken steeds meer mensen 
zich dit te realiseren.  

 

Het aantal SP leden van de afdeling 
Zutphen-Warnsveld blijft sterk groeien, 
en ook in Lochem wordt flink aan de weg 
getimmerd. Op naar de gemeenteraads-
verkiezingen! 

Stel een daad en toon je moed 
met het goede dat je doet. 

 

 

Het gezicht van de VVD 
De gemeenteraad in Zutphen besprak 
onlangs de noodzaak om de onroerend-
zaak-belasting (OZB) te verhogen. De OZB 
in Zutphen is in vergelijking met andere 
gemeenten in de regio laag, en het college 
vindt dat deze best wat omhoog kan. De 
VVD kwam al tijdens de vergadering direct 
met een motie om  “in het belang van de 
werkgelegenheid” de ondernemers in 
Zutphen vrij te stellen van OZB 
verhogingen. Het college rekende de VVD 
voor dat de voorgestelde verhoging voor 
een eigenaar van een pand dat een 
miljoen waard is, nog geen € 150,- per jaar 
zou bedragen. Desondanks bleef de VVD 
vragen om ondernemers te vrijwaren van 
eventuele OZB-verhogingen. Dat is 
natuurlijk behoorlijk maf. Anders dan 
andere belastingbetalers kunnen 
ondernemers de voor de OZB gemaakte 
kosten aftrekken van hun belastingen. 

 

Een OZB-verhoging kost ondernemers dus 
uiteindelijk geen cent. Natuurlijk zijn er 
ondernemers (met name de kleinste 
variant, de ZZP-ers) die nauwelijks winst 
weten te maken. Die hebben echter geen 
personeel in dienst, dus ook geen directe 
invloed op de door de VVD erbij gehaalde 
werkgelegenheid. Daarmee werd het VVD-
voorstel uiteindelijk weggestemd. Het 
gratis willen meeliften beperkt zich 
kennelijk niet alleen tot het (niet) plaatsen 
van verkiezingsborden, het zit kennelijk in 
hun DNA. 

 



   

 

Nabij het onderstation van de NUON op 
de Voorsterallee worden de hoogspan-
ningsmasten schoongemaakt. Ik sta vol 
verwondering naar de halsbrekende 
toeren van de man in de mast te kijken 
en vraag aan een collega op de grond: 
“De spanning is er toch wel af, he?” “Aan 
die kant wel”, luidt zijn droge antwoord. 

 

 

 

 

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.  
Het telefoonnummer is 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  

 

 27 oktober MARKT  
 Acties: zie www.zutphen.sp.nl  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Agenda  

 

voor de nieuwbouw is tijdens de bouw herhaaldelijk 
verhoogd. Na de laatste budgetverhoging heeft men het 
aantal oorspronkelijke geplande werkruimtes verlaagd.  

 
Deze aldus verkregen “kostenreductie” werd triomfan-
telijk als “winst” gepresenteerd. Ja, zo lusten we er nog 
wel een paar. 

In het onblusbare verlangen 
van het college om geld uit 
te geven dat er niet is, gaat 
het college wel heel ver. Zo 
ver zelfs dat er met de 
waarheid een loopje wordt 
genomen.  Eén van de vele 
manke argumenten die 
worden aangevoerd om het 
plan door te drukken, is dat 
het gemeenteapparaat in 
het verleden al bewezen 
heeft met de bouw van het 
nieuwe gemeentehuis bin-
nen de begrotingen te kun-
nen blijven. Pardon? Is dit 
waar? Een “fact check”  leert 
ons dat dit niet het geval is. 
Het oorspronkelijk bedrag  

Licht in de duisternis 
De Zutphense jeugd heeft nu zichtbaar bewijs dat het door goede organisatie en 
politieke actie nog steeds drommels goed mogelijk is om zaken die je belangrijk vindt 
te verbeteren. De skatebaangebruikers in Leesten hebben na twee jaar actievoeren en 
ondersteuning door ROOD, de SP jongerenafdeling, op donderdag 27 september 
kunnen zien hoe de eerste twee, met zonne-energie gevoede, verlichtingspalen bij de 
skatebaan zijn geïnstalleerd. 

 
Het gaat nu nog om een proefopstelling met twee verschillende soorten licht. De 
omwonenden en skatebaangebruikers kunnen nu aangeven welke lichtsoort en welke 
opstelling het meest wenselijk is. Als deze informatie binnen is, zal de hele skatebaan 
met op zonne-energie gevoede led-lampen worden verlicht. De meest waardevolle les 
die de Zutphense jeugd hier van heeft kunnen leren, heeft echter niets met skaten te 
maken: met hun strijdlust en enthousiasme hebben ze kunnen ervaren dat politiek actief 
zijn zinvol is.  Petje af! 

Geheugenverlies 
Net zo rabiaat als Wethouder Hans la Rose zich vóór de gemeenteraadsverkiezingen 
tégen de IJsselsprong afzette, is hij nu een voorvechter voor het onfatsoenlijke plan 
van het college om een nieuwe annex te bouwen aan het historische 
Broederenklooster. Zonder, zoals gebruikelijk,  hier de gemeentelijke griffie voor te 
gebruiken, stuurt hij direct vergaderdata en voorstellen naar de leden van raad, om de 
Broederenkloosterplannen snel door te drukken. 

En dan nog dit… 

 

http://www.zutphen.sp.nl/
http://www.destentor.nl/multimedia/archive/02535/ST_19639068_196390_2535420a.JPG

