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SP Zutphen viert haar 25 jarig bestaan
‘Als je zo inzet voor een betere wereld als iedereen van ons in meer of mindere mate doet, dan 
is het belangrijk om af en toe stil te staan om je te realiseren dat het best bijzonder is wat we 
doen. Dat doen we vandaag.’ Met die woorden opende fractievoorzitter Nils Müller het 25 jarig 
jubileumfeest op vrijdag 1 september. 
‘Bij ons draait het niet om een beter CV of de carrière van een individu. Wat wij doen overstijgt ons 
eigen belang. De strijd die we voeren, voeren we niet alleen, maar met elkaar en met de inwoners 
van Zutphen. En nog belangrijker: die strijd die we voeren wordt van generatie op generatie 
doorgegeven. Over een periode van 25 jaar hebben honderden vrijwilligers zich namens de SP 
ingezet voor beter Zutphen’.  
Na dit plechtige openingswoord, waarbij uitgebreid werd stilgestaan bij alle hoogte- en 
dieptepunten van de afgelopen 25 jaar, werd er geproost op een minstens net zo’n mooie 
toekomstige 25 jaar. Corrie van Hoogmoed, al jarenlang in verschillende hoedanigheden actief 
voor de SP, droeg haar ‘Ode aan de Tomaat’ op (een gedicht speciaal geschreven ter ere van het 
25 jarig jubileum).  
Daarop volgde een pubquiz die vol stond met vragen over 25 jaar SP in Zutphen. De pubquiz 
werd gewonnen door het team waar onder andere Henk en Mireille in zaten, die onlangs lid zijn 
geworden naar aanleiding van één van de buurtacties. Zij kregen de eer om de speciale ‘SP-
jubileum wisselbeker’ mee naar huis te nemen, met de belofte dat zij hem over 25 jaar netjes door 
zullen geven aan het volgende winnende team.  
Na openingswoord, gedicht en pubquiz zat de stemming er goed in en mocht de avond nog 
lang duren. Müller: ‘Strijd en gezelligheid gaan hand in hand. Als ik kijk naar de gezelligheid en 
kameraadschap in deze club, dan zeg ik: laat maar komen die strijd voor een beter Zutphen’. 

O, lief tomaatje, 
Ik hou van jou, ik hou van jou, 
Alleen zo lang het duurt, 
Maar al wat in mijn vat zit 
Is nog lange niet verzuurd. 
 
De bloempjes buiten zetten, 
De eer voor wie er wint, 
Dansen als een echte vrouw 
En huilen als een kind.

Ik hou van jou, maar links en 
rechts, 
Zoveel waar ik van hou. 
Aan wie ik liefheb wil ik kwijt: 
Dat zit allemaal in jou!

-Corrie van Hoogmoed

‘Ode aan de Tomaat’ 



Nieuwe Speeltuin
Bewoners van het Genestetplein en omliggende straten slaan samen met SP-er Paula Kluin hun 
handen in een voor een nieuw, veilig speeltuintje.  
De eerste bijeenkomst was door omwonenden goed bezocht. We zaten in de woonkamer van een 
van de actievoerders, samen met tien andere omwonenden, aldus Paula Kluin.  
We hebben die avond goede plannen gemaakt en de wil om actie te voeren zat er meteen in en 
wilden ze gelijk al aan de slag. Ze zijn begonnen met een handtekeningenactie, hun activisme 
heeft ervoor gezorgd dat de laatste tussenstand op 243 handtekeningen staat. Deze zijn samen 
met een brandbrief aan het college overhandigd.  
Na aanleiding van de brief zijn Paula Kluin en twee buurtbewoners naar B-FM geweest. Via B-FM 
zijn ze met Wethouder Annelies de Jonge in contact gekomen en is er een afspraak gemaakt 
wanneer ze langs komt om met eigen ogen te bekijken wat de staat van het speeltuintje is.

Kermisactie
Van woensdag 29 augustus tot en met zondag 2 september 
was er weer kermis in de Zutphense binnenstad. Maar als 
het aan burgemeester Annemieke Vermeulen ligt, dan is dat 
voor de laatste keer. Aanstaande vrijdag 31 augustus halen 
kermisexploitanten daarom samen met de SP handtekeningen 
op voor het behoud van de kermis in de binnenstad. 
‘De binnenstad is van ons allemaal. We gaan samen over het 
al dan niet verplaatsen van de kermis, niet één persoon of één 
groep,’ aldus SP-fractievoorzitter Nils Müller, ‘wij vinden dat de 
kermis alleen verplaatst kan worden als er in overleg met alle 
betrokkenen tot een goed alternatief gekomen wordt’. 
Kersmisexploitant Ida Oostenenk: ‘Wij vrezen dat verplaatsing 
de doodsteek van de kermis zal zijn en dat de inwoners van 
Zutphen hun kermis wordt afgenomen’. 
De SP heeft samen met PvdA en D66 middels een motie een 
voorstel gedaan aan de gemeenteraad. In die motie spreekt de 
gemeenteraad uit dat de kermis voor de binnenstad behouden 
moet blijven totdat in samenspraak met alle betrokkenen tot 
een goed alternatief is gekomen. De motie wordt binnenkort 
besproken.


