2018: een politieke revolutie in Zutphen
“Het jaar 2017 stond de eerste
drie maanden van het jaar
vooral in het teken van de
Tweede Kamerverkiezingen.
In Zutphen leverden we een
unieke prestatie. In 10 weken
belden we bij meer dan 5.000
mensen aan om hen te vragen
om op de beste partij van Nederland te stemmen. Dat bleef
niet zonder resultaat. In
tegenstelling tot de landelijke
trend groeide de SP in
Zutphen. 3.760 Zutphenaren
brachten hun stem uit op SP.
Eén dag na die verkiezingen
stonden we alweer op straat.
De SP is de partij waar de
mensen ook ná de
verkiezingen wat aan hebben.
En dat moet ook, want we
hebben in Zutphen met zijn allen veel mooie voorzieningen
opgebouwd, waar de inwoners
van Zutphen weinig over te
zeggen hebben. Daardoor
gebeurden er ook in 2017
allerlei dingen die niet in het
belang waren van de grootste
groep. Zo werd het besluit om
de marktwerking in de zorg af
te schaffen met meer dan een
jaar uitgesteld, kreeg sociale
dienst Het Plein een directeur
die meer ging verdienen dan
een wethouder en bleef het
zwembad een saai, vierkant
wedstrijdbad zonder recreatie.
De bewoners van de Laan van
de Highlanders kregen geen
verharde we gen de bewoners
van de Hoven kregen te
maken met verkeersoverlast.

De oorzaak van die problemen is
dat politici de zeggenschap van
mensen over hun voorzieningen
verkwanseld hebben. Zij vonden:
hoe verder van de mensen af, hoe
beter voor Zutphen. Zij dachten
dat op afstand gezette
organisaties beter wisten wat
goed voor Zutphen was dan
Zutphenaren zelf.
Daarom sloegen inwoners van Zutphen en Warnsveld in 2017 samen
met de SP de handen ineen en pakten op veel plekken de
zeggenschap over hun voorzieningen of buurt terug. Er komt een
verharde weg bij de Laan van de Highlanders en de Hovenezen zijn
in gesprek met de gemeente over de aanpak van de verkeersoverlast.
Maar ook in 2018 zullen Zutphenaren de handen ineen moeten slaan
om de zeggenschap over hun voorzieningen terug te pakken. Alleen
op die manier komt er bijvoorbeeld een einde aan de marktwerking
in de huishoudelijke zorg, een recreatiebad bij het zwembad of
komen er fatsoenlijke en betaalbare woningen voor iedereen.
2018 wordt een bijzonder jaar. Als we met zijn allen de schouders er
onder zetten, dan wordt 2018 het jaar waarin we de marktwerking in
de huishoudelijke zorg zullen afschaffen, waarin we de verkiezingen
winnen en waarin we het begin maken aan een ware omwenteling.
Wij gaan niet voor een beetje meer van dit, of een beetje minder van
dat. Wij gaan voor niets minder dan een politieke revolutie die
begint in Zutphen. Wij zijn er klaar voor.”
-

Nils Müller – Afdelingsvoorzitter SP Zutphen

SP Zutphen viert 25 jarig Jubileum
Op 27 november viert de SP haar 25-jarig jubileum. In 1993 werd de
SP in Zutphen opgericht. Het is Agnes Kant die vanuit Zutphen de
dertien SP-leden in Zutphen bij elkaar brengt. Sindsdien timmerden
SP’ers uit onze Hanzestad hard aan de weg om de gemeente rood te
kleuren, al 25 jaar voor een menselijk en sociaal Zutphen.
Alle leden zijn uitgenodigd om dat op zaterdag 27 januari van 16:00
uur tot 20:00 uur te komen vieren onder het genot van een buffet.
Aanmelden is hiervoor nodig, dit kan via zutphen@sp.nl .

Scheerdershof
wint!
De Scheerdershof in
Warnsveld was hard toe aan
een opknapbeurt. Door de
hoge wilde struiken zagen
automobilisten spelende
kinderen gauw over het
hoofd en kinderen zagen auto’s bijna niet aankomen.
Daarom was de
handtekeningenactie die
Henk en Mireille samen met
de SP zijn gestart hard nodig.
Mireille: “We wilden het niet
zo ver laten komen dat er
ongelukken zouden
gebeuren”.

Klaar om te knokken!

De petitie riep de gemeente op
om nog in 2017 het groen in
de buurt te snoeien en het
onderhoud bij te houden.
De gemeente heeft geluisterd.
Nog in 2017 zijn de struiken
gesnoeid.
Mireille: "Het heeft gewerkt,
als er nog een keer iets is dan
weten we hoe we het aan
moeten pakken, samen sta je
echt sterker".
Zo bouwen al deze mensen
samen aan een sterke buurt.
Dat doen ze voor zichzelf,
voor elkaar en voor
Warnsveld.

Met de gemeenteraadsverkiezingen in aantocht presenteren we met
trots onze top 6! Unaniem door onze leden gekozen zijn dit de toppers die het moeten gaan maken! Onder leiding van huidig fractievoorzitter Mathijs ten Broeke zijn dit uw kameraden in de strijd voor
een socialer Zutphen.

Top 6 Kandidatenlijst SP:
1.) Mathijs ten Broeke (1990, Noordveen) M
2.) Nils Müller (1991, Warnsveld) M
3.) Ellis Müller (1988, Centrum) V
4.) Mart de Ridder (1996 Leesten) M
5.) Stefano de Groen (1948 Waterkwartier) M
6.) Ellen Jager (1989 Noordveen) V

