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zijn geen waterputten.  
 
Wonen in een zandbak 
Allemaal ongewenst en onveilig. 
“Ik bevind me hier in een zandbak, 
in een laan met heel mooie hui-
zen, maar er is geen straat om bij 
die huizen te komen”, zo ver-
woordde Peter Kwint zaterdag de 
absurde situatie.  
Na lang soebatten met de ge-
meente kreeg men in de laatste 
week van juni eindelijk de toezeg-
ging, dat nog voor het einde van 
dit jaar de bestrating en verdere 
toebehoren gereed zullen zijn. De 
gemeente Zutphen en vastgoed-
baas Evert-Jan van Til hebben 
hun handtekening gezet onder 
een aantal afspraken waarin dit 
geregeld is. Met deze overeen-
komst kwam een einde aan de 
onzekerheid voor de bewoners, 
die de dupe dreigden te blijven 
van een conflict tussen beide par-
tijen, dat zich al jaren voortsleept.  
 
Probleem nu opgelost  
“Dat er nu éindelijk een oplossing 
is, komt niet door een plotselinge 
bevlieging van nobelheid bij wet-
houder Coby Pennings of vast-
goedbaas Van Til,“ stelt Ellis    
Müller, het SP-raadslid dat de be-
woners met raad en daad terzijde 
heeft gestaan, “dat komt wel door-
dat de bewoners van de Laan van 
de Highlanders de handen ineen-
sloegen en de mensen die er over 
gaan een reden gaven om naar 
hen te luisteren.” Zo zochten de 
bewoners samen met de SP de 
pers op en bezochten zij met z’n 
allen de raadsvergadering waar de 
kwestie besproken werd. De be-
woners deden daar mondkapjes 
om als symbool voor de enorme 

Op 1 juli heeft de SP-afdeling 
Zutphen-Warnsveld de Super-
zaterdag te baat genomen om 
te vieren dat de bewoners van 
de Laan van de Highlanders na 
veel gedoe eindelijk bestrating 
en toebehoren voor hun wo-
ningen krijgen.  
 
Feest met taart en tegel 
SP Tijdens Superzaterdagen 
trekken SP’ers in heel het land 
de buurten in om te strijden te-
gen onrecht. Op 1 juli boden af-
delingsvoorzitter Nils Müller en 
SP-Tweede Kamerlid Peter 
Kwint de bewoners respectieve-
lijk een taart en een stoeptegel 
aan. “Dankzij strijd van bewoners 
en de SP komt hier een verharde 
weg”, luidt de tekst op de tegel, 
die straks een prominente plek in 
de straat zal krijgen.  

Gevaarlijke toestanden 
Van onrecht kun je wel spreken, 
als mensen al maandenlang in 
een huis wonen waarvoor er 
geen stoep en straat ligt. Dat wil 
namelijk zeggen: zand en mod-
der op je net nieuw gelegde vloer 
of vloerbedekking. Je huis is dan 
ontoegankelijk voor rolstoelers, 
er zijn regelmatig valpartijen met 
fietsers, je hebt een onveilig ge-
voel, want er zijn geen straatlan-
taarns en je kunt ook geen be-
ginnend brandje blussen, want er 

Laan vd Highlanders viert succes met SP 
stof in hun straat.   
 
Onder druk van bewoners en SP 
deden gemeente en vastgoed-
baas water bij de wijn en maakten 
zo een einde aan hun juridisch 
getouwtrek. Vóór uiterlijk 1 de-
cember 2017 moet de definitieve 
bestrating er liggen, moeten de 
groenvoorzieningen op orde zijn 
en moet er straatverlichting zijn.  

Meer bewust van eigen kracht 
Door te strijden en te winnen heb-
ben de bewoners binnen afzien-
bare tijd eindelijk een straat met 
stoep voor hun deur.  
“Dat die straat er straks komt is 
mooi,” zegt Ellis Müller, “maar nog 
mooier is dat de bewoners van de 
Laan van Highlanders een veel 
hechtere gemeenschap zijn ge-
worden, omdat ze nu weten dat 
ze de mensen die er over gaan 
een reden kunnen geven om naar 
hen te luisteren. Als dat kan bij 
een straat, dan kan dat ook met 
grotere onderwerpen als zorg of 
onderwijs. Dat zelfbewustzijn is de 
échte winst van deze actie.” 
 



Thuiszorgers sturen brandbrief en eisen verandering 
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Twaalf thuiszorgers hebben 
eind juni samen een brief ge-
schreven aan alle politieke 
partijen in Zutphen. Ze eisen 
dat er een einde wordt ge-
maakt aan de onzekerheid en 
de waardeloze contracten in 
de huishoudelijke verzor-
ging. De SP heeft hen met 
elkaar in contact gebracht en 
gesteund in hun actie. 
 
In de brief schrijven ze: “Heel te-
leurstellend vinden wij het dat er al 
sinds 2013 wordt gepraat over 
veranderingen van ons werk, 
maar dat we daar nog helemaal 
niks van merken. Ondertussen zijn 
er steeds weer aanbestedingen 
geweest. Velen van ons zijn al 
meerdere keren ontslagen, om 
vervolgens een tijd zonder werk te 
zitten en later weer ergens anders 
aan de slag te mogen gaan. Tijde-
lijk dan wel, zonder zekerheid voor 
de lange termijn.” 
 
SP wil gemeentelijke stichting 
In januari werd er in de gemeente-
raad eindelijk een voorstel bespro-
ken om de huishoudelijke verzor-
ging in een gemeentelijke stichting 
onder te brengen, waardoor het 
werk niet meer aan commerciële 
bedrijven zoals Zorgkompas of T-
zorg uitbesteed hoeft te worden. 
Dit zou betekenen dat de mensen 

die het werk doen gewoon in vas-
te dienst komen in plaats van een 
tijdelijk flutcontract, gevolgd door 
ontslag, al dan niet gevolgd door 
weer een nieuw tijdelijk flutcon-
tract. 
 
Uitstel van de beslissing 
De SP pleit vurig voor een ge-
meentelijke stichting zonder 
winstoogmerk die een einde 
maakt aan de desastreuze markt-
werking in de huishoudelijke ver-
zorging. SP-fractievoorzitter      
Mathijs ten   Broeke: “Terwijl er al 
lang voor dit goede alternatief 
gekozen kon worden, besloten 
andere partijen in de gemeente-
raad om uitstel en onderzoek 
naar andere varianten te vragen. 
Blijkbaar zagen zij de ernst van 
de situatie niet in. Hopelijk doet 
deze brandbrief hen de ogen 
openen en steunen ze straks 
alsnog de omwenteling van con-
currerende zorgbedrijven naar 
een sociale gemeentelijke stich-
ting voor huishoudelijke verzor-
ging.”  
 
Twee vragen aan de politiek 
De twaalf thuiszorgers die de 
handen ineen hebben geslagen 
noemen twee eisen richting de 
Zutphense politiek. “Ga eens met 
ons mee naar de mensen bij wie 
wij wekelijks thuis komen en kijk 
hoe het er aan toe gaat. Zie hoe 

wij buiten de veel te weinig betaal-
de uurtjes werktijd vaak ook nog 
in onze privétijd bij mensen zijn 
om hun huishouden pas goed te 
kunnen doen.  
En ten tweede: Neem na al het 
vergaderen en uitstellen nu einde-
lijk eens een besluit over de toe-
komst van ons werk. En zorg dat 
er zekerheid komt voor de men-
sen die huishoudelijke verzorging 
nodig hebben.” 

Kandidaten gezocht voor de gemeenteraad 
In maart 2018 zijn er weer ge-
meenteraadsverkiezingen. De 
SP bereidt zich voor op een 
knallende verkiezingsoverwin-
ning en daarvoor zoeken we 
kandidaten voor de gemeente-
raad. Lijkt het je wat om voor de 
SP de gemeenteraad in te 
gaan? Meld je dan door te mai-

len naar zutphen@sp.nl.  

Dat kan tot uiterlijk 1 september 

2017. 

In het najaar van 2017 legt het 
afdelingsbestuur de concept-
kandidatenlijst voor aan de      
Algemene Ledenvergadering 
waar vervolgens wordt besloten 
wie er definitief gekozen worden 
als kandidaat. Immers: de leden 
zijn de baas.  
 
Elk lid kan zich melden als kandi-
daat. De kandidatencommissie 
zal een gesprek aangaan met 
alle leden die zich aanmelden. 
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