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Zutphen zegt NEE tegen verdrag met Oekraïne 
De SP-campagne tegen het EU-verdrag 
met Oekraïne heeft tot succes geleid: de 
meerderheid heeft tegen gestemd bij het 
referendum op 6 april.  
Voor de Zutphense SP is dit de vierde 
campagne op rij die beloond wordt met winst. 
Net als bij de laatste gemeenteraads-, Euro-
pese en provinciale verkiezingen was ook de-
ze uitslagenavond een feest. 
Ruim zes weken voorafgaand aan het referen-
dum begon de campagne in Zutphen met een 
politiek café waarin voormalig SP-Euro-
parlementariër Erik Meijer de achtergronden 
en gevolgen schetste van het EU-associatie-
verdrag met Oekraïne. Daarna volgden de ve-
le avonden waarop SP-ers de buurten in gin-
gen, om deur aan deur met mensen te spre-
ken en duidelijk te maken dat een NEE beter 

is voor de mensen in Oekraïne en voor ons in 
Nederland. De goede uitkomst is nog mooier 
wanneer je bedenkt dat er drie partijen een voor
-campagne hebben gevoerd en de SP als enige 
een tegen-campagne. Daarbij zijn er enkele SP-
posters schaamteloos overplakt.  
Ook de gemeente heeft het de mensen niet 
makkelijk gemaakt om een tegen-stem uit te 

brengen: in plaats van de gebruikelijke 25 stem-
bureaus zijn er nu maar 19 geopend en van het 
ontvangen rijksbudget om het referendum te or-
ganiseren is ervoor gekozen om maar liefst  
€ 30.000,- níet te besteden.  

In totaal heeft Zutphen 36.331 kiesgerechtigden, daarvan 
brachten 12.549 kiezers hun stem uit. Daarmee is het op-
komstpercentage (34,5%) iets hoger dan het landelijk gemid-
delde (32,1). 

Stemmen Totaal 

Vóór 5621 

Tegen 6589 

Blanco 149 

Ongeldig 190 



Zaterdag 21 mei wordt een bij-
zondere dag voor onze SP- af-
deling. Tientallen SP-ers uit de 
hele regio komen dan naar 
Zutphen om samen met partij-
voorzitter Ron Meyer de deuren 
langs te gaan.  
 

Ook u bent keihard nodig, want we 
willen met zoveel mogelijk mensen de 
buurten in. Super  
 

Zaterdag is een dag waarop tientallen 
SP-ers uit een regio samen de buurt 
in gaan om bij mensen aan te bellen.  
Het onderwerp waarvoor we de wijk 
in gaan, verschilt per afdeling en per 
regio. Op 21 mei in Zutphen zal het 
gaan om de zorg. 
 

De SP start een landelijke campagne 
voor de invoering van één publieke 
zorgverzekering en de afschaffing 
van het eigen risico in de zorg. Wij 
willen samenwerking in plaats van 
marktwerking en we willen af van de 

boete op ziek zijn.  
Zutphen en Warnsveld zijn zorg-
plaatsen. Denk aan het ziekenhuis, 
het Groot Graffel (GGNet), Sutfene, 
de Polbeek, Den Bouw, Intermetzo, 
Tactus, de grote thuiszorgsector of 
één van de tientallen andere zorgin-
stellingen. Juist hier zijn de gevolgen 
van het neo-liberale beleid van de 
regeringen die we de afgelopen 30 
jaar gehad hebben voelbaar, dus 
juist hier moe-
ten we de strijd 
aan gaan voor 
het recht op 
zorg. 
 
Op 21 mei ma-
ken we een 
start met die 
strijd. De eerste 
klap is een 
daalder waard, 
dus we hopen 
dat u allen komt 

21 mei 2016 - Super Zaterdag in Zutphen  
Partijvoorzitter Ron Meyer komt langs 

 
 
Correspondentieadres:  Dreiumme 18  
7232 CR Warnsveld -Tel. 06 4493 9487 

 
 
 

De SP-afdeling 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. 

Bel voor hulp naar 06 1741 6289 
 
 

 

 

De Tomatenkrant wordt gemaakt door een team 
onder redactie van Ed Belt. De artikelen in 
deze uitgave zijn geschreven door Mathijs ten 
Broeke, Nils Müller en Gerrit van Wijhe. De 
krant wordt verspreid in Zutphen, Warnsveld en 
Lochem.  
Kijk voor meer nieuws op www.zutphen.sp.nl 
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om te helpen. We verzamelen tussen 
10:30 en 11:00 uur bij het DWK ge-
bouw aan de Leeuweriklaan 19 in 
Zutphen. Daar beginnen we met een 
introductie op het onderwerp, zodat 
iedereen goed voorbereid op pad 
gaat.  
Na een gezellige lunch gaan we de 
deuren langs en sluiten we weer ge-
zamenlijk af in het DWK gebouw. 

In mei worden we in Lochem een 
volwaardige SP-afdeling. Er is 
een bestuur gekozen tijdens de 
vergadering in  het Kultuurhus van 
Laren. De bestuursleden zijn:   
 

Voorzitter - Tony Ribbers - Barchem. 
Penningmr - Gerda Ribbers - Barchem.  
Secretaris - Bernie Nijweide - Gorssel.  
2e secretaris - Gerrit van Wijhe - Gorssel. 
Notulist en bestuurslid -  Frits Krom -  
Lochem. Bestuurslid en website - Jan 
Kleinen - Lochem. Website - Hans  
Spiegelenberg. Dagelijks bestuur: Tony, 
Bernie en Gerrit. Kerngroep: leden actief. 
SP Lochem heeft 90 leden. 

 
We laten ons op 
straat zien en in het 
gemeentehuis. 
‘Buurten in de Buurt’ 
heet dat. Zo staan we 
vaak op het Graaf-
schapterrein in  
Lochem waar we ge-
streden hebben voor 
de zorg en het 
Oekraïne referen-
dum. Maar we gaan 
ook de buurt in o.a. in 

Zuider Enk in Lochem en in Eefde 
bij de kerk. 
SP Lochem heeft 3x een zorgavond 
georganiseerd in Laren 
waar het FNV en kamerleden van 
de SP aanwezig waren. 
 

Verder hebben we een zwartboek 
uitgebracht met misstanden in de 
zorg in de gemeente Lochem. En 
meegepraat bij rondetafelgesprek-
ken in het gemeentehuis. Ook heb-
ben we meegeschreven met het 
nieuwe zorgplan dat nu terugkomt in  
Lochem.  
 
We zijn ook bezig met het aanpak-

SP– Hulpdienst 

Lochem wordt in mei een volwaardige afdeling  
ken van jeugdzorg en armoede in Lo-
chem en we volgen allerlei scholingen 
om nog beter te worden.  
 
SP Lochem wil graag groeien, daarom 
hebben we meer leden nodig. Vraag 
a.u.b. uw familie en vrienden om lid te 
worden. 
 

Gerrit van Wijhe, werkgroep SP 
Lochem in oprichting. 


