
Een rustig inwerkprogramma zat 
er voor Rolf de Folter, de nieuwe 
ziekenhuisbaas van het Gelre, 

niet in. Op zijn eerste officiële 
werkdag moest hij meteen aan 
de bak.  

Samen met verontruste 

inwoners was de SP aanwezig 
om de nieuwe bestuurder een 
‘hart voor de zorg’ aan te 

bieden, met daarop de vraag of 
hij net zoals het personeel en 
patiënten zich volledig in zou 

zetten voor het behoud van een 
volwaardig ziekenhuis in 

Zutphen. De topman kwam wel 

naar buiten om het bord aan te 

nemen, maar het zetten van een 
handtekening voor volledig 

behoud zat er niet in. 

De onduidelijke toekomst van 
het ziekenhuis hangt al jaren als 
een donkere wolk in de lucht. 

Als het aan de SP ligt behoudt 

Zutphen haar ziekenhuis mét 
Intensive Care, Spoedeisende 
hulp en kraamzorg. Plannen 
waarin die afdelingen verplaatst 

of gesloten worden zullen te 
vuur en te zwaard bestreden 

worden. 

 

Tweede Kamerlid Bart van Kent 
komt naar Zutphen om met SP-
leden en toekomstige leden in 

gesprek te gaan over onze 

pensioenen.  
Het vermogen van de 

pensioenfondsen is de 
afgelopen 12 jaar van zo’n 600 
tot bijna 2.000 miljard gestegen. 
Ondertussen hebben 
gepensioneerden in diezelfde 
periode geen indexatie gekregen 

van hun pensioen. Daarom 
hebben zij nu meer dan 20% 
koopkrachtverlies, omdat alle 

kosten wel elk jaar stijgen. Met 
de nieuwe pensioenwet op 
komst wordt het er niet beter op. 
Wees erbij en praat mee, de 
uitnodiging met locatie en tijdstip 

volgt nog. 

 

Het jaarlijkse SP zomerfeest vol 
inspiratie, gezelligheid en 
ontspanning, speciaal voor onze 

leden. Dit jaar in buurthuis De 
Uitwijk. De barbecue en de 
eerste drie drankjes krijgt 

iedereen van de SP-afdeling, de 

rest van de drankjes zijn voor 
eigen rekening. Wees welkom! 
Aanmelden kan door een mailtje 
te sturen naar zutphen@sp.nl. 

Vermeld eventuele allergieën of 
dieetwensen. Graag zien wij jullie 
op zaterdag 20 augustus van 

16.30 - 22.00 uur in De Uitwijk, 

De Brink 116, in Zutphen. 
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Dit vierden we met duizenden 
SP’ers tijdens de familiedag in 

Burgers’ Zoo op zondag 19 juli. Er 
waren interessante gesprekken en 
speeddates met Kamerleden, live-
muziek door Van Dik Hout en Coen 

Verbraak interviewde Jan 
Marijnissen en Remi Poppe over hun 
belevenissen bij de SP.  
De Zutphense leden die aanwezig 
waren probeerden we tegelijk op 

één foto te krijgen. Met de prachtige 
verkiezingsposters uit onze rijke 

historie op de achtergrond.  

 

In juni zijn we begonnen met 
het helpen van mensen in 
Zutphen en Warnsveld bij het 
aanvragen van de energie-
toeslag. De gemeente keert 
eenmalig € 800,- uit aan 
inwoners met een laag 
inkomen, als compensatie voor 
de exploderende energie-
rekeningen. Maar lang niet 
iedereen weet of die hier recht 
op heeft en wat ervoor nodig is 
om die € 800,- te krijgen. 
Omdat die toeslag terecht 
moet komen bij iedereen die 
hier recht op heeft, is de SP 
deze actie gestart.  

In de Tomatenkrant van juni 
schreef SP-fractievoorzitter 
Mart de Ridder al dat de 
energietoeslag net als alle 
andere toeslagen slechts een 
doekje tegen het bloeden is, 
een schijnoplossing van politici 
om niks te hoeven veranderen 

aan de lage lonen 
en de hoge kosten. 
Het is voor de SP 
dus geen ideaal of 
een uitkomst, maar 
nu deze regeling er 
is, willen we dat dit 
geld ook bij de 
mensen terecht 
komt.  

Ook in juli en 
augustus gaan 
SP’ers de buurten 
in om zoveel mogelijk mensen 
te spreken die in aanmerking 
komen voor de eenmalige € 
800,-. Tot nu toe hebben 
vrijwilligers van de SP al bij een 
tiental mensen geholpen met 
de aanvraag, mensen die dit 
bedrag anders waren 
misgelopen terwijl ze het juist 
hard nodig hebben.  

“Als de SP mij niet verteld had 
over de energietoeslag en mij 
niet geholpen had met het 
invullen van het formulier had ik 
niet eens geweten dat ik daar 
recht op had,” vertelt iemand 
bij wie de SP langs is geweest. 
Vanwege de privacy wil 
diegene niet met naam 
genoemd worden. “Inmiddels 
heb ik de €800,- gekregen en  

ben de SP echt heel dankbaar. 
Ik heb de desbetreffende 
persoon een bloemetje 
gebracht.” 

Ook per e-mail kunnen mensen 
bij de SP terecht voor hulp en 
vragen over het aanvragen van 
de energietoeslag. Neem 
contact op via zutphen@sp.nl 

In de gemeenteraad is de SP 
nog bezig om ervoor te zorgen 
dat veel meer huishoudens 
recht krijgen op deze toeslag. 
Op dit moment ligt de 
inkomensgrens op € 2.027,46 
netto per maand voor 
gezinnen. "Veel te laag," stelt 
De Ridder. Voor gezinnen maar 
ook voor AOW'ers zou dat 
bedrag omhoog moeten. 
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Sinds het nieuwe college van B&W in juni 

begonnen is, heeft de SP geen wethouder meer 
maar wel een gemeenteraadsfractie die gelijk 
na hun installatie op stoom gekomen is. Op 1 

juli waren de eerste ‘algemene beschouwingen’ 
van deze raadsperiode: het moment waarop de 
raad stilstaat bij alle ontwikkelingen in de stad, 

waarbij iedere partij haar beschouwing geeft. 
Hieronder volgt een samenvatting van wat SP-
fractievoorzitter Mart de Ridder uitgedragen 

heeft. 

 

“Na twee jaar pandemie hoopte de gevestigde 
politieke macht dat de wereld terug zou gaan naar 

hoe hij was. En dat onze economie, gebaseerd op 
het idee van marktdenken en concurrentie, zonder 

kleerscheuren eruit zou komen. 

Maar dat is niet zo gebleken. De Coronapandemie 
heeft namelijk de onderliggende problemen in onze 

samenleving vergroot. Zo is ongelijkheid gegroeid, 
hebben veel mensen hun baan zien verdwijnen, en 
zijn daardoor het vertrouwen volledig kwijtgeraakt in 

de politiek. 

Daar komt nog eens bij dat alles wat we in het 

dagelijks leven nodig hebben, door onze economie 

in crisis is gegooid. Daar komt bovenop dat de 
economie ook nog eens geen oplossingen heeft 
voor de problemen die wij in het dagelijks leven 
ervaren. 
 
Kan je geen 150 euro betalen voor een volle tank? 
Dan had je maar een elektrische auto moeten kopen 
of een thuiswerkbaan moeten regelen.  
Betaalbare zorg dichtbij? Had je maar niet moeten 
kiezen voor het pakket met de minste zorg en de 
laagste kosten.  
Te hoge energierekening? Doe de kachel wat lager, 
douche wat korter op een lagere temperatuur en 
isoleer vooral zelf je woning.  
Prijzen te hoog in de supermarkt? Kies voor de 
euroknaller of ga naar kortingen jagen. 

De standaard reactie van dé politiek is vaak 
hetzelfde. De problemen die onze economie 
veroorzaakt afschuiven op het individu, in plaats van 
het oneerlijke systeem aan te pakken. Want de 

winsten van de bedrijven die onze voorzieningen 
hebben afgepakt, zijn flink gestegen de afgelopen 

jaren. 

Dat is in het kort wat volgens ons de oorzaak is van 
veel problemen, en dat het geen natuurverschijnsel 

is dat mensen graag verandering willen zien maar 
geen vertrouwen in de politiek hebben. Verandering 

dat hen ten goede komt in het dagelijks leven komt 
niet van de politiek, zowel lokaal als landelijk. En dat 

zou wel moeten gebeuren. 

Want zonder politiek ingrijpen met radicale 

veranderingen, verandert maatschappelijke 

ontwikkeling niet van koers. Wij hoopten dat het 

nieuwe college met deze plannen zou komen, maar 
ze zijn met een kleurloos plan gekomen waardoor er 
niks concreets gaat veranderen in de komende vier 
jaar. Er worden wel wensen uitgesproken, maar 

daar blijft het bij. 

Daarom dat wij naast 
kritiek, ook met goede 
alternatieven kwamen. 
Zoals het eerlijk 
gezamenlijk betalen 

van ons afval door 
middel van de OZB, 

ervoor te zorgen dat de 
gemeente écht 

betaalbare woningen 
gaat bouwen én dat de 
kinderboerderij 

overeind blijft.” 

 


