Geen betaalbaar huis kunnen
vinden, ongezonde huizen met
vocht en schimmel, verhuurders die klachten niet serieus
nemen – het is aan de orde
van de dag in Zutphen.
Huurders, woningzoekenden
en de SP in Zutphen doen
daarom mee met het landelijk
offensief tegen de wooncrisis.
Op zaterdag 3 juli begonnen zij
zoveel mogelijk verhalen over
de wooncrisis te verzamelen.
SP afdelingsvoorzitter Zutphen
Nils Müller: “Iedereen, van de
baas van Woonbedrijf Ieder1
tot de gemeente tot de politiek
in Den Haag heeft de mond vol
over de wooncrisis. Maar er
echt iets aan doen, dat doen
ze niet. Ze zitten er warmpjes
bij en hebben zelf geen last van
de wooncrisis. Daarom gaan
we bewijs verzamelen. Dat
bewijs bundelen we in het
grootste
zwartboek
ooit

gemaakt. Zo verhogen we de
druk op de politiek en de
verhuurders om de wooncrisis
eindelijk aan te pakken.
Tegelijkertijd maken we onze
beweging groter en sterker,
want om de wooncrisis te
stoppen zal dat nodig zijn.”

Een bont gezelschap van
huurders en woningzoekenden
trok zaterdag 3 juli door
Zutphen om verhalen over de
wooncrisis te verzamelen. Ze
verzamelden
verhalen
van
huurders van sociale huurwoningen in het Waterkwartier,
particuliere verhuurders in de
Zuidwijken en jongeren die
noodgedwongen op kamers
wonen in het centrum.
De huren stegen de afgelopen
25 jaar met 21% terwijl de
lonen met slechts 8% stegen.
Huurders betaalden ondertussen samen meer dan 10
miljard euro aan de staatskas
via de verhuurderheffing. Na de
zomer zal de SP het zwartboek
presenteren en omzetten in
voorstellen om de wooncrisis
fundamenteel aan te pakken.
Help mee en vertel jouw
wooncrisisverhaal op
SP.nl/wooncrisis

De 25 jarige Mart de Ridder is
de nieuwe voorzitter van de
SP-fractie in de Zutphense
gemeenteraad. Daarmee volgt
hij Nils Müller op. Müller: ‘Ik
heb de luxe dat er een goede
opvolger klaar staat. Daardoor
kan ik me meer richten op de
opbouw van de SP op straat,
want ook dáár moeten we
sterk staan.’
De Ridder is al jarenlang actief
voor de SP-jongeren en kwam
als
hoogste
nieuwkomer
binnen
op
de
SP
kandidatenlijst
voor
de
gemeenteraadsverkiezingen
van 2018. Het aanstormende
talent stond op nummer 4 van
de kandidatenlijst en werd in
maart 2018 gemeenteraadslid,
omdat de SP toen vier zetels
won bij de verkiezingen.
De Ridder voerde samen met
huurders met succes acties

goedkopere en nóg jongere
vakkenvullers. Ik wilde wat
doen aan die oneerlijkheid,
want ik werkte gewoon hard.
De SP was de partij die dat
aanpakt en nu pak ik ook de
oneerlijkheid
op
andere
plekken in de samenleving
aan. Het leven hoort niet te
draaien om de winst van de
baas.’
tegen de gevolgen van een
mislukte renovatie in de wijk
Noordveen. De huurverhoging
werd daardoor teruggedraaid.
Ook maakt hij zich al langere
tijd
hard
voor
lagere
afvalstoffenheffing.
De Ridder: ‘Ik werkte als
vakkenvuller en werkte hard,
maar toen ik een vaste
aanstelling zou moeten krijgen,
werd ik op straat gezet: ze
vonden me te duur. Ze wilden

Zet het in je agenda: zaterdag 21 augustus van
16 uur is het jaarlijkse SP zomerfeest!
De zomer is aangebroken en dat betekent dat
het SP zomerfeest in aantocht is. De jaarlijkse
bijeenkomst vol inspiratie, gezelligheid en
ontspanning, speciaal voor onze leden. De
afgelopen jaren hadden we het erg gezellig bij
het Bronsbergenmeer, maar dit jaar doen we het
anders. Namelijk met een barbecue bij Vieberink
Dance, Party en Events op het Zwanevlot 315 in
Zutphen. We hebben het terras tot onze
beschikking, maar bij slecht weer is er binnen
ook genoeg ruimte. De barbecue en de eerste
twee drankjes krijgen jullie van de SP-afdeling,
de rest van de drankjes zijn voor eigen rekening.
Omdat de 1,5 meter-maatregel nog steeds
geldt, is er plek voor ongeveer 30 personen.
Laat ons daarom uiterlijk maandag 9 augustus

Müller
was
sinds
2018
fractievoorzitter van de SP en
sinds 2015 gemeenteraadslid.
Hij keert niet terug op een
verkiesbare
plek op de
kandidatenlijst
voor
de
gemeenteraadsverkiezingen
van maart 2022. Hij blijft wel
actief voor de SP, en zal tijd en
energie gaan steken in het
organiseren van de bevolking,
zodat zij op die manier op
kunnen komen voor hun
rechten.

even weten of je erbij bent! Met een mailtje naar
zutphen@sp.nl of doe een berichtje naar Paula
(06-19768038). Vermeld er dan graag ook bij of
er nog allergieën of dieetwensen zijn waar
rekening mee gehouden moet worden.
Graag zien wij jullie op zaterdag 21 augustus van
16-22 uur bij Vieberink, Zwanevlot 315 in
Zutphen.

Juli/augustus2021
In 2021, het jaar van de Sociale Geschiedenis van Zutphen, staat de Tomatenkrant maandelijks stil
bij een gebeurtenis uit de rijke, sociale geschiedenis van

De Polsbroek en de Mars waren nog steeds
geen onderwerp van discussie in de Zutphense gemeenteraad. De verpauperde volkswijk
werd simpelweg als voldongen feit aanvaard.
En zo kon het gebeuren dat er niets veranderde of werd opgeknapt aan volksbuurt de
Polsbroek, totdat de S.D.A.P in 1927 het met
een rapport op de politieke agenda plaatste.
Als je de eerste zin van het rapport leest, kun je in
verwarring raken en denken dat het recent geschreven is. Het rapport is echter bijna 100 jaar
oud:

“Van overheidswege mag men graag de
indruk wekken, dat de woningnood
ten einde is, dat verder bouwen,
voor zover nog nodig, geheel aan
het particulier initiatief kan worden overgelaten. En toch zijn er
plaatsen, waar honderden gezinnen
leven in hokken die de naam van een
woning niet verdienen. Zij leven
weggestopt in nauwe stegen, die
buiten het grote verkeer liggen en
zo kan het geschieden, dat tal van
burgers in hun geriefelijke huizen
oud worden, zonder dat zij zich er
van bewust zijn, dat in hun onmiddellijke nabijheid de meest trieste
woningellende wordt geleden. Zo is
het ook in Zutphen. Het pittoreske
stadje, met z’n prachtige gevels,
verrassende kijkjes, mooie wandelingen en schitterende omstreken,
midden in dit ideale woonstadje
ligt een arbeiderswijk, die spot
met alles, wat men zich bij het begrip woning denkt: Geen ruimte,
geen lucht, geen zon, geen behoorlijke privaten, geen afvoer, door-

vreten van wandluizen, kortom een
buurt
vol
troosteloze
ellende.Talloze malen zijn in de Raad en
daarbuiten de verantwoordelijke autoriteiten gewezen op die donkere
vlek in Zutphen, maar steeds heeft
men geklopt aan dovemansdeuren. Bij
de opeenvolgende begrotingen is
door de sociaaldemocratische Raadsfractie een beeld opgehangen van
het ellendige leven der kortbewoners en is aan B en W en de Raad
gevraagd zich de belangen dezer
mensen aan te trekken als een algemeen belang. Het antwoord is altijd
geweest: ‘Het is niet meer zo erg
en het zal langzamerhand wel beter
worden, want er wordt voortdurend
gebouwd.’ In prettige zorgeloosheid
heeft
de
burgerlijke
overheid
voortgeleefd. De regering meent
ook, dat de arbeiders nu tevreden
kunnen zijn en zo staat in Zutphen
de bouw van ‘woningen voor smalle
beurzen’ stop.”
Lees het vervolg op de volgende pagina…

De S.D.A.P en Woningbouwvereniging De Goede
Woning bleven aandringen op sanering van de
Polsbroek, maar de bestuurders van Zutphen
wilden slechts sporadisch woningen onbewoonbaar verklaren. In 1933 komt Woningbouwvereniging De Goede Woning met een plan voor de
hele Polsbroek: sloop van de krotten, aankoop
van gronden, aanleggen van nieuwe straten en
massaal bouwen van nieuwe, betaalbare woningen. De bestuurders van Zutphen deden het plan
af als onhaalbaar en onbetaalbaar.

Hele zakken vol met SP-sponsjes, een partytent,
een rode kliko-container en nog véél meer: de
SP zoekt opbergruimte voor haar actiemateriaal.
De SP heeft een opbergruimte waar actieve
SP’ers actiemateriaal komen ophalen voorafgaand aan een actie. Helaas gaat die opbergruimte verdwijnen! Daarom zoeken we een nieuwe opbergruimte.
Wil jij de SP helpen en heb jij nog een opbergruimte tot je beschikking? Dat kan bijvoorbeeld
een schuurtje zijn, een kelder, of een hoekje op
zolder. Laat het ons dan weten! Stuur een mailtje
naar zutphen@sp.nl

Na de oorlog moesten 364 woningen afgebroken
worden wegens te ernstige beschadigingen. Het
wederopbouwplan had als belangrijkste element
het aanleggen van een nieuwe straat van de Graaf
Ottosingel naar de Boompjeswal. Vanaf eind jaren ’60 kwamen er plannen om de Polsbroek te
saneren, om zo ruimte te maken voor kantoren
commercie. Begin jaren ’70 begon de sanering
van de Polsbroek. In 1974 werd besloten dat
Ahold met hun ‘Miro’-supermarkten naar Zutphen kon komen.

