
 

IN INTERVIEW MET: NILS MÜLLER 
Door: Paula Kluin 

Nils, welkom, Waarom ben je lid 

geworden van de SP? 

“In 2008 haalde ik mijn 

havodiploma, maar ik ging niet 

zoals mijn klasgenoten naar het 

hbo. Ik koos ervoor naar het mbo 

te gaan om cameraman te worden. 

Ik was 17 jaar en mijn ouders 

moesten flink betalen voor mijn 

reiskosten, terwijl mijn voormalige 

klasgenoten allemaal een ov-

studentenkaart kregen. Dat vond ik 

oneerlijk en daar wilde ik iets aan 

doen, en dus sloot ik mij aan bij de 

SP.” 

 

Hoelang was je lid van de 

afdeling voor je voorzitter werd? 

“In 2013 ben ik gekozen tot 

afdelingsvoorzitter. Ik was 

daarvoor al zo’n 5 jaar lid en zeker 

4 jaar actief, vooral bij ROOD, de 

jongerenvereniging van de SP.”  

 

Waarom ben je voorzitter 

geworden? 

“De vorige afdelingsvoorzitter, 

Johan Oonk, stopte er mee. Hij 

vond dat het tijd was voor een 

nieuwe generatie, en vroeg mij of 

ik de club wilde leiden. Dat vond 

ik een hele eer. Daar moet je goed 

over nadenken als iemand zoiets 

vraagt, want je doet zoiets niet 

voor een of twee jaartjes.  

 

Ik vond het ook heel spannend 

omdat de 

gemeenteraadsverkiezingen van 

maart 2014 stonden al voor de 

deur. Uiteindelijk heb ik toch ‘ja’ 

gezegd, omdat ik wel zin had in de 

uitdaging en geloofde dat we er 

met ons allen wat van konden gaan 

maken.”  

 

 

 

Hoe kijk je terug op de afgelopen 

5 jaar? 

 “We hebben met een geweldige 

club strijdbare mensen een hele 

prestatie geleverd. We hebben 

samen met de Zutphense bevolking 

talloze acties gevoerd en 

gewonnen. Dat vertaalt zich ook 

naar het aantal zetels in de 

gemeenteraad. In 2010 waren we 

met 6,5% van de stemmen de op 

één na kleinste partij in Zutphen. 

Alleen de CU was kleiner. In 2014 

werden we met 16,5% van de 

stemmen de op één na grootste 

partij in Zutphen, en in 2018 

herhaalden we dat kunstje. 

Daaraan kun je zien dat de 

populariteit van de SP in Zutphen 

de afgelopen jaren enorm gegroeid 

is.” 

 

Waar ben je het meest trots op 

wat je bereikt hebt als 

afdelingsvoorzitter? 

“Ik alleen heb niets bereikt: alles 

wat we als SP de afgelopen jaren 

bereikt hebben, hebben we samen 

bereikt. Als socialist is het 

belangrijk nooit te vergeten dat we 

alleen dingen kunnen bereiken als 

we de handen ineenslaan. Als ik 

kijk naar alles wat we samen 

hebben bereikt, dan schiet van 

alles door mijn hoofd. Van de 

komst van jongerenwoningen, tot 

de aankomende afschaffing van de 

marktwerking in de huishoudelijke 

zorg. Van het wegsturen van Loek 

Hermans tot het stoppen van het 

prestigeproject 

Broederenklooster.” 

 

Wat had je graag anders 

gedaan? 

“Ik was liever niet de raad in 

gegaan toen ik nog 

afdelingsvoorzitter was. Niet 

omdat ik vind dat die twee 

gescheiden moeten blijven, 

integendeel! Maar ik vind dat het 

belangrijkste taak van een SP-

afdeling op straat ligt, en niet in de 

raad. De voorzitter van die 

afdeling moet dus zo min mogelijk 

tijd kwijt zijn met parlementair 

gedoe. Daarom is het ook zo goed 

dat Ellen nu voorzitter is; zij zit 

niet in de gemeenteraad en kan 

zich dus volledig op de uitbouw 

van de SP op straat concentreren.  

En ach, zoveel spijt heb ik er ook 

weer niet van. Het was toen nodig 

en we hebben de boel mooi op 

stelten gezet daar in die 

gemeenteraad.” 

 

Hoe is het om nu geen 

afdelingsvoorzitter te zijn maar 

fractievoorzitter? 

“Als socialisten voeren we 

allemaal dezelfde strijd, of je nou 

Tribune-bezorger bent of 

fractievoorzitter, 

afdelingsvoorzitter of activist. Dus 

heel veel blijft gewoon hetzelfde. 

Ik ben wel veel meer tijd kwijt aan 

vergaderingen, debatten en stukken 

lezen. Dat vind ik jammer en dat 

zou ik eigenlijk wat minder 

moeten doen, nu je het me zo 

vraagt…” 

 

Wat zou je als tip mee geven aan 

onze nieuwe afdelingsvoorzitter? 

“Johan Oonk gaf mij destijds de tip 

mee: loop niet te ver voor de 

troepen uit en blijf de leden 

betrekken bij alles wat je doet. Ik 

geloof dat ik die tip graag door zou 

willen geven. Voor de rest moet 

Ellen vooral zelf uitvinden hoe ze 

het moet doen.” 

 

 

 

  



 

Bezuiniging bieb van de baan 
 

De bezuiniging van € 150.000,- op de bibliotheek gaat 

niet door. Het SP-voorstel werd met een overgrote 

meerderheid van 26 stemmen voor en 3 stemmen 

tegen aangenomen.  

 

Het amendement, dat de SP samen met GroenLinks, 

PvdA, CDA en D66 verdedigde, staat dat er in plaats 

van een bezuiniging op de bibliotheek er bezuinigd 

moet worden op Citymarketing, subsidie voor 

onderhoud van particuliere eigenaren van 

monumenten en gemeente-apps.  

 

SP-fractievoorzitter Nils Müller:  

‘Deze overwinning was onmogelijk geweest zonder de 

tomeloze inzet van al die bibliotheekmedewerkers, en 

al die Zutphenaren die hun handtekening hebben gezet 

voor het behoud van de bieb’.  

 

Zutphen moet ongeveer 12 miljoen euro per jaar 

bezuinigen. Maandagavond 5 november stemde de 

gemeenteraad over een van de grootste 

bezuinigingsoperaties uit de geschiedenis van 

Zutphen. ‘We zijn blij dat we sluiting van de 

bibliotheek hebben weten te voorkomen. 

Tegelijkertijd maken we ons grote zorgen over de 

gevolgen van deze bezuinigingsoperatie’ aldus Müller. 

‘Deze bezuinigingsoperatie is niet het idee van dit 

gemeentebestuur. We worden ertoe gedwongen door 

de landelijke politiek in Den Haag. Zij hebben eerst 

zo’n 10 miljoen bezuinigd op jeugdzorg, 

maatschappelijke ondersteuning en werk. Daarna 

hebben ze de gemeente Zutphen er verantwoordelijk 

voor gemaakt.

Zutphen stopt met 

PlusOV 
 

SP wethouder Mathijs ten Broeke 

heeft te kennen gegeven dat het 

college van burgemeester en 

wethouders van Zutphen voor een 

groot deel wil stoppen met 

PlusOV. De afgelopen periode 

kwam PlusOV vaak slecht in het 

nieuws vanwege de problemen met 

het leerling-, jeugdwet-, en 

dagbestedingsvervoer. 

 

Sinds 2016 maakt gemeente 

Zutphen, net als acht andere 

gemeenten, gebruik van de 

diensten van Plus OV voor 

‘vraagafhankelijk’ en ‘route 

gebonden’ vervoer. Toen PlusOV 

werd opgericht, geloofden veel 

politici dat het beter en goedkoper 

zou worden. Dat blijkt nu niet het 

geval te zijn.  

De gemeente betaalt drie ton per 

jaar meer aan leerlingen-, jeugdwet 

en dagbestedingsvervoer dan 

voorheen, terwijl de klachten 

alleen maar zijn toegenomen. 

 

'Het was een foute keuze om 

complex vervoer grootschalig en 

op afstand te organiseren. De 

mens stond niet meer centraal en 

problemen konden daardoor niet 

direct worden opgelost. Het 

personeel van PlusOV heeft een 

onmogelijke opdracht gehad. 

Stoppen met PlusOV is een stap 

vooruit. Voor de tijd van PlusOV 

ging ook niet alles vlekkeloos, 

maar die meer lokale en 

kleinschalige structuur biedt meer 

zekerheid en zorgvuldigheid dan 

PlusOV ooit zal kunnen bieden. 

Het is tijd om nu knopen door te 

hakken en het roer omgooien.’ 

 
Uitnodiging: 

ALV Eerste Kamer 
 

Wanneer:  11 December 

Waar: Buurthuis de   

Uitwijk 

Hoe laat: 20:00 

 

Op 27 mei 2019 stemt Nederland 

indirect voor de eerste kamer. 

Hiervoor organiseert iedere SP-

Afdeling in het land een leden-

vergadering over ons programma. 

Uitnodigingen zullen later nog per 

mail verstuurd worden.Maar schijf 

het nu vast op in je agenda! 

 

Schimmel in v/d 

Vegtestraat 
Schimmel, rottende kozijnen, 

vocht problemen, slechte isolatie 

en afgebladderde verf. Daar 

hebben veel huizen last van in de 

Van de Vegtestraat in Zutphen.  

 

Het RIVM zegt dat mensen met 

schimmel in huis hebben vaker last 

van astma en allergieën. De kans 

op luchtwegklachten neemt zelfs 

met een factor anderhalf toe bij een 

ongezonde woning.  

 

Daarom is de SP samen met 

bewoners zijn we een actie gestart. 

Binnenkort organiseren we samen 

een buurtbijeenkomst om deze 

misstanden aan de kaak te stellen.  

 

Iedereen heeft recht op een woning 

zonder schimmel. Heeft u ook last 

van deze problemen. Stuur ons een 

mail via zutphen@sp.nl 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 


