
De fundamenten versterken 

 

Na ‘achtbaanjaar 2018’, waarin de SP 

opnieuw de tweede partij van Zutphen werd 

en een wethouder leverde, is het tijd om de 

fundamenten te versterken. Dat spraken de 

leden van de SP afdeling Zutphen in januari 

met elkaar af.  

‘Juist nu moeten wij meer dan ooit dé 

bondgenoot van de bevolking zijn,’ aldus 

afdelingsvoorzitter Ellen Jager, ‘dat betekent 

onder andere dat we meer tijd gaan maken 

voor het bouwen van een bewegingen van 

gewone mensen die strijden voor 

rechtvaardigheid.’ 

De plannen voor 2019 zijn ambitieus. De leden 

besloten onder andere dat er komend jaar weer 

nieuw leven geblazen moet worden in ROOD, 

de jongerenvereniging van de SP, en dat er een 

uitgebreid foldernetwerk opgebouwd moet 

worden dat de zeker de helft van de Zutphense 

huishoudens kan bereiken. 

Jager: ‘Juist nu we de tweede partij van 

Zutphen zijn en de stad besturen moeten we er 

voor zorgen dat we onze fundamenten 

versterken. Ons fundament, ons bestaansrecht, 

is de strijd voor rechtvaardigheid die we samen 

met gewone mensen voeren.’ 

Het jaarverslag van 2018 en 

jaarplan van 2019 is te lezen op 

onze website: Zutphen.sp.nl 

 

90 Scholieren staken 

samen met ROOD Zutphen 

voor het klimaat! 
 

Donderdag 8 februari was het zover. 

Scholieren vanuit het hele land reisden af 

naar het alom bekende Malieveld in Den 

Haag om te protesteren voor het klimaat. 

 

Toen het nieuws naar buiten kwam dat 

leerlingen van meerdere middelbare scholen 

van plan waren om te gaan spijbelen voor het 

klimaat, sprong ROOD Zutphen voor hen in de 

bres. 

 

Onze ROOD-leden organiseerden leerlingen in 

hun klassen, met als eindresultaat een 

dubbeldekker vol met leerlingen, onderweg 

naar een protest wat uiteindelijk de grootste 

klimaatmars in de Nederlandse geschiedenis 

bleek te zijn. Daarvoor moest de groep 

klimaatstrijders nog wel het oer-Hollandse 

begrip filerijden overleven. 

 

De mars zelf verliep zonder problemen. De 

energie en motivatie was zeer aanstekelijk. De 

15.000 aanwezige leerlingen kregen achteraf 

complimenten, het Malieveld had er nog nooit 

zo netjes uitgezien na een mars.  

Op de mars zelf kwamen leerlingen vrienden 

en vriendinnen tegen. De mars bleek zo 

diepgevoeld dat leerlingen zelf de tocht naar 

Den Haag hadden gemaakt, nadat ze hadden 

gehoord dat de dubbeldekker was volgeboekt. 

 
SP-Kamerleden Lilian Marijnissen en Sandra 

Beckerman kwamen nog langs om de 

Zutphenezen nog geluk wensen in hun strijd 

voor betere klimaatplannen. 



Woonbedrijf Ieder1 

wint ‘Pinokkioprijs’ 
 
Huurders uit de Zutphense wijk Noordveen 

hebben maandagochtend de ‘Pinokkioprijs’ 

samen met de SP uitgereikt aan hun huurbaas 

Woonbedrijf Ieder1. De slachtoffers van een 

mislukte renovatie zijn de mooie praatjes en 

loze beloften van hun huurbaas zat. Daarom 

besloten zij de prijs samen met een zwartboek 

te overhandigen. 

 

Na jaren van onduidelijkheid en aanblijvende 

problemen sloegen de huurders de handen 

ineen. Zij stelden een zwartboek op en trokken 

naar het kantoor van Woonbedrijf Ieder1 om 

verbetering te eisen. Om hun verhaal kracht bij 

te zetten boden ze het Woonbedrijf de 

‘Pinokkioprijs’ aan, waarmee zij duidelijk 

maakten dat ze geen zin meer hebben in mooie 

praatjes en loze beloftes. 

 

SP-raadslid Mart de Ridder steunt de huurders: 

‘Alle mooie praatjes over de 

renovatie ten spijt; veel huurders stoken zich 

nog steeds suf. Niet alleen hun energierekening 

stijgt. Ook hun maandelijkse huur stijgt met 

€30,-, omdat de stookkosten zogenaamd naar 

beneden zijn gegaan.’ 

 

In het zwartboek hebben de huurders hun 

ervaringen met de renovatie opgeschreven. 

Ieder1 heeft belooft deze week contact op te 

nemen met de aanwezige huurders en de 

problemen om te lossen. De Ridder: ‘Over 

twee weken komen we weer bij elkaar en 

zullen we kijken welke stappen Ieder1 heeft 

gezet. Als het nodig blijkt zijn ze bereid met 

vervolgacties te komen.’ 

Het zwartboek bestaat momenteel uit 25 

verhalen. Alhoewel het boek zeker het lezen 

waard is, willen we bij deze een paar 

voorbeelden geven van schrijnende gevallen: 

 

“Wat ik toch wel even wil noemen is dat 

ze(bouwvakkers) tijdens mijn afwezigheid 

gebruik hebben gemaakt van het toilet, 

vervolgens niet hebben doorgetrokken en 

gewoon over de wc en de grond hebben 

geplast.  

 

Toen ik na 3 weken 

weer thuiskwam stonk 

de WC zo dat ik hem 

2x schoon heb moeten 

maken. Vond dit echt 

schandalig, vandaar 

dat ik het toch even 

wil noemen.” 

 

“Woningbouwbedrijf 

Ieder1 heeft ons 

lichamelijk en 

geestelijk kapot 

gemaakt. We hebben 

nu nog meer 

gezondheidsklachten 

dan ver voor de 

renovatie, we staan er 

mee op en gaan er 

dubbel zo hard mee 

naar bed. Dag in dag uit.” 

 

Nadat deze trotse huurders hun prijs hadden 

ingeleverd, en het nieuws van de misstanden 

zich verspreidde door de stad, hebben zich al 

meerdere huurders gemeld met soortgelijke 

problemen. Kent u iemand die in een 

soortgelijke situatie zit? Deel het vooral met 

ons op Zutphen@sp.nl. 

 

Woningcorporatie Ieder1 heeft op het 

moment van schrijven nog niks van zich 

laten horen. 

 


