
Thuiszorgers die al lange 

tijd samen met de SP actie 

voeren voor de afschaffing 

van de marktwerking in de 

huishoudelijke zorg, hebben 

gebruik gemaakt van de 

‘open sollicitatie’ voor D66-

wethouder. Ze willen als 

wethouder na de verkiezin-

gen de marktwerking in de 

zorg alsnog af te schaffen.  

Marktwerking in de zorg is 

een belangrijk onderwerp voor 

gemeenteraadsverkiezingen 

van 21 maart. Eind januari be-

sloot de Zutphense gemeente-

raad met nipte meerderheid 

om door te gaan met de markt-

werking in de huishoudelijke 

zorg. ‘Door marktwerking ver-

liezen veel thuiszorgers  om 

de twee jaar hun baan, en krij-

gen hun cliënten elke keer 

weer een andere hulp over de 

vloer.  

D66 is groot voorstander van 

marktwerking in de zorg, dus 

ik vind de ludieke actie van de 

thuiszorgers zeer geslaagd’ al-

dus SP-lijsttrekker Mathijs ten 

Broeke.  

 

De kans dat één van hen de wethouder wordt voor D66 schatten ze 

zelf niet zo hoog in. ‘D66 is heel erg voor de marktwerking. Wij zijn 

heel erg tegen marktwerking’ aldus de thuiszorgers.  

 Mensen die tegen marktwerking zijn moeten vooral op partijen 

stemmen die de marktwerking willen afschaffen. Stop de marktwer-

king en stem 21 maart SP.  

 

Social Media 

Volgt u ons al op Social Media? De Zutphense SP laat zich natuur-

lijk in de raad en op straat horen, maar dé manier om up to date te 

blijven met alles wat we doen is via onze Twitter- en Facebookpa-

gina’s. Hier plaatsen we opiniestukken, nieuwsartikelen en updates 

vanuit de gemeenteraad. Kortom, genoeg redenen om ons te volgen! 

Onze pagina’s zijn: 

Twitter: @SPZutphen 

Facebook: /SPZutphenWarnsveld 
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Oplossing voor 

sluipverkeer de 

Hoven 

Na een zeer langlopend actie-

traject samen met de SP is het 

eindelijk gelukt om een ge-

sprek te krijgen tussen inwo-

ners van de Hoven en de ge-

meente Zutphen.  

In het gesprek werd eerst het 

plan voor de nieuwe rondweg 

besproken, en daarbij de effec-

ten op de straten. Voor de aan-

wezige bewoonsters was dit 

niet een directe oplossing. Het 

is namelijk een mooi plan 

maar duurt nog zeker twee 

jaar voordat dit klaar is. Na-

tuurlijk pikte de Hovenezen 

dit niet en lieten het er niet bij 

zitten.  

Er is een mooie oplossing uit 

voortgekomen. Dit gaan de 

bewoonsters uit De Hoven met 

buurtgenoten bespreken, de 

gemeente Zutphen gaat ook al-

vast stappen ondernemen zo-

dat, wanneer er toestemming 

is, het proces om het sluipver-

keer te stoppen vlot zal verlo-

pen.  

 

(Colofon met facebook/twit-

ter/emailadres) 

 

 

 

 

 

 

Meer fatsoenlijke en betaalbare wo-

ningen in Zutphen 

De SP heeft een plan gepresenteerd om de komende jaren ten 

minste 300 fatsoenlijke en betaalbare woningen te bouwen in De 

Hoven. In plaats van alleen te kiezen voor woningen voor rijke 

mensen, zoals de gemeentebestuurders willen, wil de SP juist dat 

er gebouwd wordt voor iedereen.  

In plaats van wijken voor de rijken, is het tijd voor 300 fatsoenlijke 

en betaalbare woningen in De Hoven voor iedereen, vindt de SP. 

“Dat willen wij om drie redenen,” zegt SP-lijsttrekker Mathijs ten 

Broeke. 

“Ten eerste is het de beste manier om het verenigingsleven en het 

voorzieningenniveau in De Hoven op peil te houden. Ten tweede is 

het de beste manier om armoede te bestrijden en koopkracht te laten 

stijgen. Ten derde willen we gewoon dat iedereen die graag in Zut-

phen zou willen wonen, ook echt in Zutphen kan komen wonen. 

Het is deze maand 147 jaar geleden dat David Evekink zijn ver-

mogen naliet ten behoeve van de bouw van fatsoenlijke en betaal-

bare woningen voor gewone, werkende Zutphenaren. Als David 

Evekink het 147 jaar geleden kon, dat kan de gemeente Zutphen het 

vandaag de dag toch zeker ook?” 

Uitslagenavond 21 maart 

21 maart is een belangrijke dag! Een om in uw agenda te zetten! Die 

dag stemmen we namelijk voor een nieuwe gemeenteraad.  

Die zelfde avond gaan we live de uitslag volgen vanuit café de schat-

kamer.  

Via deze weg willen wij alle leden van de SP uitnodigen om dit sa-

men met ons te kijken en er een mooie en gezellige verkiezings-

avond van maken.  

Voor wie is het:  Voor alle SP leden  

Waar:   Café de Schatkamer, Laarstraat 48 in Zutphen  

Hoe laat:   20.00 tot 24.00  

Wilt u aanwezig zijn? Dan kan u een mailtje sturen naar zut-

phen@sp.nl Zodat wij weten op hoe veel mensen wij kunnen reke-

nen.  

De eerste twee drankjes krijgt u van de afdeling, de rest is voor eigen 

rekening. Hopelijk zien wij u 21 maart in de schatkamer! 

 


