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Februari 2020 

De leden zijn bij de SP de baas 
en daarom mochten zij ook dit 
jaar weer hun oordeel vellen 
over de activiteiten van de SP 
in 2019 en over de 
voorgenomen plannen voor 
2020. Dat deden ze op de 
ledenvergadering van 4 
februari in de Uitwijk. 
 
Afdelingsvoorzitter Ellen Jager: 
‘Het afgelopen jaar hebben we 
de fundamenten van onze 
afdeling versterkt. Nu is het tijd 
de mouwen op te stropen en 
werk te maken van een sterkere 
SP dan ooit tevoren!’  
Begin 2019 nam de SP zich voor 
minder te vergaderen, zodat de 
actieve leden meer tijd zouden 

hebben voor het opzetten van 
acties. Dat heeft resultaat gehad. 
‘We hebben samen met huurders 
meer acties opgezet dan ooit 
tevoren,’ zegt Ellen Jager, ‘dat was 
alleen mogelijk doordat we er 
bewust voor kozen onszelf minder 
op te sluiten in allerlei 
vergaderzaaltjes. Andere politieke 
partijen in het gemeentehuis klagen 
nog wel eens over de afwezigheid bij 
de SP fractie bij allerlei overlegjes en 
werkgroepen. Ik snap dat wel – ik 
zou ze ook missen -, maar 
uiteindelijk komt verandering niet 
door vergadering van politici, maar 
door mensen die samen opstaan en 
besluiten te gaan knokken.’ 
 
Er werd op de ledenvergadering niet 
 

alleen teruggeblikt op 2019, maar er 
worden ook plannen gemaakt voor het 
lopende jaar. De SP besloot de 
maatschappelijke tegenmacht stukje bij 
beetje verder opbouwen. Jager: ‘Zoals 
overal in Nederland maakt ook in 
Zutphen een kleine groep mensen de 
dienst uit. Zij hebben veel geld en macht. 
Ze leven in een andere werkelijkheid dan 
het grootste deel van de bevolking, maar 
bepalen ondertussen wel welke kant op 
gaat met onze stad. Deze elite verdient 
een stevig tegenwicht van zorgwerkers, 
huurders, cultuurliefhebbers, studenten, 
scholieren en iedereen die vindt dat 
Zutphen een stuk socialer kan.  
 
 
Bekijk het jaarstuk op:  
zutphen.sp.nl/publicaties  

Leden uit Voorst voortaan bij Zutphen; Lochem bij Berkelland 

Sinds 1 januari 2020 vallen de SP-ers uit de gemeente Voorst onder de hoede van afdeling Zutphen. Eerst had 

SP Zutphen gemeente Lochem onder hun vleugels, maar zij vallen nu onder Berkelland. 

 

In gemeenste Voorst zijn nu 22 leden. We zien graag dat zij ook een fijne plek hebben in onze afdeling. Zou je 

actief willen zijn maar weet je niet wat je kan doenm, dan kan je contact op nemen met Timon Vallentgoed. Zijn 

telefoonnummer is: 0642165730.  

Timon coördineert de ‘kadergroep’. In deze kadergroep zitten alle actieve leden van de afdeling. Dit zijn mensen 

die in campagne tijd helpen met flyeren, mensen die maandelijks de Tribune rond brengt en leden die dagelijks 

bezig zijn met het reilen en zeilen van de afdeling. Deze kadergroep komt elke 3e donderdag van de maand bij 

elkaar om 20:00 uur in de Uitwijk, de Brink 116 in Zutphen.  

 

Binnenkort starten we opnieuw de cursus Politieke Basisvorming. Dit is een cursus over de geschiedenis, 

ideologie en werkwijze van de SP, verdeeld over 3 verschillende avonden. Je leert waar de SP vandaan komt, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Wie is eigenlijk de baas in Zutphen? 

Column van fractievoorzitter Nils Müller 

We zien al lang dat de gemeente de klappen moet 

opvangen van bezuinigingen door het Rijk, waardoor 

er talloze problemen ontstaan. Kijk alleen al naar de 

zorg, jeugdhulp en sociale werkplaatsen.  

Mart, onze woordvoerder, wees in het debat daarom 

terecht op de werkelijke oorzaak van het tekort aan 

handhavers: steeds meer taken die ooit bij de politie 

lagen, komen nu op het bordje van de BOA’s. Dat 

komt door jarenlange bezuinigingen van het Rijk. 

Overal zien we de gevolgen van de bezuinigingen om ons heen, maar de 

mogelijkheden van de gemeente om al die problemen op te lossen zijn 

heel beperkt. Gemeenten krijgen geen geld van het Rijk of ze kunnen er 

simpelweg niet over beslissen. 

Wie is eigenlijk de baas in Zutphen? Het zijn de commerciële bedrijven en 

de op afstand gezette instanties die de grote beslissingen nemen. En deze 

beslissingen zijn van grote invloed op het dagelijks leven van gewone 

mensen. Maar invloed van die gewone mensen op deze machtige 

bedrijven en instanties is er niet. 

Een voorbeeld: Ooit was het woonbedrijf in gemeentelijke handen. 

Wanneer de gemeenteraad zei dat de huren niet mochten stijgen na een 

renovatie, dan gebeurde dat niet. Sinds het woonbedrijf op afstand is 

gezet, heeft de gemeenteraad die zeggenschap niet meer. Op 18 juli 2019 

stemde de gemeenteraad vóór het SP-voorstel de huren niet te verhogen 

na een renovatie. Maar afgelopen januari bleek dat woonbedrijf Ieder1 

deze beslissing gewoon aan zijn laars lapt. Doodleuk schrijft zij in hun 

plannen voor 2020 op dat: ‘De renovaties worden gerealiseerd mét een 

huurverhoging’. Ze hebben lak aan een democratisch genomen besluit. En 

de gemeenteraad kan alleen maar toekijken. 

Geen wonder dat steeds meer mensen zich afkeren van de politiek! In 

aanloop naar elke verkiezing horen zij de mooie praatjes en beloftes van 

politici, maar na verkiezingsdag ervaren ze weer dat daar niets van terecht 

komt. Maar al te vaak horen wij mensen zeggen: ‘Het maakt niet uit op 

wie je stemt’. Ze hebben gelijk. Politici kunnen nog zo van goede wil zijn; 

zolang het bedrijfsleven en verzelfstandigde instanties de marges bepalen 

waarbinnen de politiek mag opereren, maakt het geen donder uit op wie 

je stemt. 

We moeten de democratische zeggenschap daarom terugveroveren. De 

op afstand gezette instanties en de op winst beluste commerciële 

bedrijven staan hun invloed natuurlijk niet zomaar af. Daar is strijd voor 

nodig. Dát is de strijd die de SP voert, op straat én in de gemeenteraad: 

het heroveren van de zeggenschap van de bevolking over haar eigen 

samenleving.  

Politici zullen in aanloop naar de komende Tweede Kamerverkiezingen 

opnieuw overlopen van mooie praatjes en beloftes. De SP doet de kiezer 

maar één belofte: er verandert helemaal niets, als u niet zelf in beweging 

komt. 

ROOD TIMMERT AAN DE WEG 

Justin Veldhuis is de kartrekker van ROOD, 

de jongerenvereniging van de SP in Zutphen. 

Samen met andere jonge SP’ers knokt hij 

voor vooruitgang. Vertel eens iets over 

jezelf, wie ben je en hoe ben je eigenlijk bij 

ROOD terecht gekomen? 

Ik ben Justin, ik studeer aan de universiteit 

van Enschede en ik ben contactpersoon van 

de ROOD-groep in Zutphen. Dat laatste houdt 

in dat ik de persoon ben die het overzicht 

bewaard in de groep en degene die contact 

houdt met de SP-afdeling in Zutphen. Ik ben 

bij ROOD terecht gekomen door mijn 

overbuurman. Hij is lid van de PvdA en hij 

nodigde me uit om bij de Jonge Socialisten 

langs te komen, de jongerenvereniging van de 

PvdA. 

Ik voelde me echter totaal niet toe 

aangetrokken en na wat rondzoeken bij 

andere politieke jongerenverenigingen vond 

ik ROOD de meest leuke en actieve club, daar 

heb ik me toen bij aangesloten. 

Waar is de groep de afgelopen tijd mee aan 

de slag geweest en wat gaat er de komende 

tijd gebeuren? 

De afgelopen tijd hebben we op verschillende 

plekken gezocht naar een actietraject om 

jongeren mee te activeren. Dat bleek nog 

knap lastig te zijn en tot nu toe hebben we 

nog niet iets kunnen vinden waarmee we 

jongeren kunnen mobiliseren om Zutphen 

weer een stukje mooier te maken. We geven 

echter niet op, de komende tijd gaan we aan 

de slag met een skatebaan. We hebben 

gehoord dat die skatebaan te moeilijk is voor 

beginnende skaters en niet uitdagend genoeg 

is voor de gevorderde skater. De vorige 

ROOD-groep in Zutphen kreeg jaren geleden 

al verlichting voor die skatebaan voor elkaar, 

nu moeten wij ook samen met skaters die 

baan beter kunnen maken. 

Heb je misschien nog tips voor andere 

jongeren die een ROOD-groep willen 

oprichten? 

Een van de belangrijkste dingen die je moet 

onthouden als je je inzet voor een betere 

wereld is dat je vooral door moet zetten. Niet 

alles wat je begint zal in een keer goed gaan 

en een hoop acties zullen mislukken. Dit is 

echter geen reden om op te geven. Van 

fouten kun je leren en als je consistent op 

straat staat en de mensen verteld wat je met 

de wereld wil zullen zij zich bij je aansluiten. 

 
 


