
Met een tien centimeter dikke 

stapel papier in de hand met 

daarop maar liefst 1732 

handtekeningen, lopen 

thuiszorgers Inge Oremus en 

Alie Leunk van achterin de 

raadszaal naar voren, recht op 

de burgemeester af. Aan haar 

overhandigen ze de petitie die 

eist dat de gemeenteraad nu 

een besluit neemt over het af-

schaffen van de marktwerking 

in de huishoudelijke zorg.  

 

Twee uur later, na fel debat, 

heeft de gemeenteraad ein-

delijk besloten. Met een nipte 

meerderheid is het de rechtse 

partijen gelukt om de 

marktwerking voorlopig in 

stand te houden. Uiteraard te-

leurstelling bij de thuiszorgers 

op de tribune, bij de SP’ers in 

de raad en bij de andere linkse 

partijen die ook voorstander 

zijn van het oprichten van een 

gemeentelijke stichting voor 

huishoudelijke zorg.  

 

 

 

Dit plan, waarmee de marktwerking en aanbestedingen afgeschaft 

worden, is de enige manier waarop Inge, Alie en al hun collega’s 

vaste contracten kunnen krijgen en de mensen bij wie zij thuis 

komen, vertrouwde thuiszorgers over de vloer kunnen krijgen.  

Toch is de strijd niet gestreden, integendeel.  

SP-fractievoorzitter Mathijs ten Broeke:  

 

“Tien jaar lang is de huishoudelijke 

zorg nu onderworpen aan 

marktwerking. Tijdelijke contracten, 

loondump en heel veel onzekerheid; 

de thuiszorgers kregen het allemaal 

voor de kiezen. Door de handen 

ineen te slaan en verandering te ei-

sen, is het systeem van marktwerking 

ter discussie komen te staan. Met 

steun van de SP is de rol van de 

commerciële zorgbedrijven op de 

helling komen te staan.”  

 

Nu het alternatief klaarligt, namelijk een gemeentelijke stichting 

zonder winstoogmerk, is het volgens ten Broeke slechts een kwestie 

van tijd voordat we de marktwerking kunnen uitzwaaien. Ten 

Broeke: “Een krappe meerderheid van déze gemeenteraad mag dan 

besloten hebben om door te gaan op de oude weg, maar bij de ge-

meenteraadsverkiezingen op 21 maart kan iedereen zijn stem tegen 

de marktwerking laten horen, door op de SP te stemmen.”  

  

21 maart: Voor of tegen marktwerking? 



 

We hebben in Zutphen met 

zijn allen veel mooie voor-

zieningen opgebouwd, maar 

veel van die voorzieningen 

komen in de problemen. Na de 

Hanzehof en het zwembad 

komt nu ook de kinder-

boerderij in de problemen. De 

oorzaak is dat politici de 

zeggenschap over die voor-

zieningen verkwanseld heb-

ben. Zij dachten dat geprivat-

iseerde organisaties goedkoper 

waren. Voor de zoveelste keer 

blijkt nu dat dit niet zo werkt. 

  

Julie Otten, moeder van Dave 

en veelvuldig bezoeker van de 

kinderboerderij: “Elk kind 

recht heeft op een leerzaam, 

actief en plezierig uitje, 

ongeacht of deze opgroeit in 

een arm of rijk gezin. Juist 

daarom moet een voorziening 

als de kinderboerderij kunnen 

rekenen op steun vanuit de ge-

meente. Niet alleen nu, maar 

ook in de toekomst."  

 

 

 

Al een lange tijd zijn vele 

Hovenezen wonend aan de 

Kruisstraat en Spoordijkstraat 

in actie voor een veilige straat 

zonder sluipverkeer.  

In september 2017 kreeg de 

lokale media lucht van de 

problemen en stond de roep 

van Hovenezen overal in de 

Zutphense kranten. 

 

Na een vervolgbijeenkomst 

werd er door Hovenezen een 

petitie gestart, deze werd door 

veel buurtbewoners onder-

tekend 

 

Zij startte samen met de SP een kleurplatenactie voor het 

voortbestaan van de Kinderboerderij. 

 

Kinderen die willen dat de kinderboerderij blijft bestaan kunnen een 

kleurplaat in kleuren. Het doel is om zo veel mogelijk kleurplaten te 

verzamelen, en de politiek op te roepen om het voortbestaan van de 

kinderboerderij te garanderen.  Ruim 300 kleurplaten zijn al ingelev-

erd. De actie gaat door tot dat de Kinderboerderij gered is. Maandag 

12 februari maakt de raad een keuze. 

  

Wij hebben het volledige vertrouwen dat de gemeenteraad de juiste 

keuze maakt en een langdurige oplossing gaat bieden voor de kinder-

boerderij 

 

 

 

Nadat de bewoners gezamenlijk met de SP een vraag indienden bij 

de gemeente om om de tafel te gaan zitten en het probleem op te 

lossen bleef het akelig stil. 

 

Met de start van het 

nieuwe jaar begon de ge-

meente aan zijn goede 

voornemens voor 2018. 

De buurtbewoners zijn 

uitgenodigd voor een 

gesprek met de gemeente 

om zo snel mogelijk een 

oplossing te krijgen voor 

hun problemen.  
 

  

Teken voor de kinderboerderij 

Hovenezen krijgen eindelijk antwoord 


