“WIJ WILLEN EEN GLIJBAAN IN HET ZWEMBAD”
Een metershoge opblaasglijbaan op winkelcentrum de Vijver trok zaterdag 4 november de aandacht van het winkelend
publiek. De SP voerde actie voor de ombouw van
zwembad de IJsselslag tot
recreatiebad met glijbaan
en buitenbad.
SP-fractievoorzitter Mathijs
ten Broeke: "De enige manier
om het zwembad financieel
gezond te krijgen, is door het
om te bouwen naar een recreatiebad. Maar nog belangrijker: Zutphen verdient een recreatiebad."
Als het gemeentebestuur in
2012 geluisterd had naar de
inwoners, had Zutphen nu een
mooi recreatiebad gehad. Alleen de SP en één lid van
GroenLinks stemden toen tegen de bouw van het vierkante
wedstrijdbad als vervanging
van recreatiebad Graaf Ottobad. Sinds bekend werd dat
het Graaf Ottobad tegen de
vlakte ging, voeren de SP’ers
al actie voor een glijbaan en
buitenbad.

Op zwembandjes hebben kinderen, ouders en andere voorbijgangers massaal hun handtekening en boodschap aan de
wethouder gezet. In totaal
meer dan 200. “Wij willen een
glijbaan in het zwembad,” riep
een groepje kinderen in koor.
Dat het nieuwe zwembad er
financieel slecht voor staat, is
voor Ten Broeke geen verassing: "Dit vierkante wedstrijdbad verwacht méér geld op te
halen van recreatiezwemmers
dan het Graaf Ottobad deed.
Iedereen kon bedenken dat
dat niet ging werken. Om te
voorkomen dat het zwembad
kopje onder gaat, is het belangrijk dat de gemeente het
zwembad nu alsnog gaat ombouwen. Liever ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald."
De wethouder en diverse politieke partijen wijten de problemen bij zwembad de IJs-

selslag aan slecht bestuur.
Wethouder Pennings van het
CDA weigert structureel te reageren en D66-raadslid Huibert Brouwer zei zelfs letterlijk: “Dit zullen ze zelf moeten
oplossen.” SP-fractievoorzitter
Mathijs ten Broeke noemt dat
naïef.
"Sinds de verzelfstandiging in
1992 heeft het zwembad
meerdere malen bij de gemeente moeten aankloppen
voor extra geld. Toen ze dat
niet kregen, leidde dat tot
spanningen in en rondom de
organisatie. Ruziënde en opstappende zwembadbesturen
zijn al meer dan 10 jaar schering en inslag. Als je dat constateert, dan kun je de verantwoordelijkheid niet van je
af blijven schuiven. Dan moet
je zoeken naar fundamentelere oorzaken van de problemen, en met oplossingen komen."

UITNODIGING: KOM 21 NOVEMBER NAAR
DE ALGEMENE LEDENVERGADERING
Op 21 november a.s. is er een Algemene Ledenvergadering. Wij nodigen u van harte uit om daaraan mee
te doen. De avond begint om 19:30 uur in buurthuis
De Uitwijk en zal waarschijnlijk duren tot 22:00 uur.

GEMEENTE, SNOEI
ONS GROEN
“Het groen in de buurt
van de Scheerdershof
en de Herdershof is
van ons allemaal, het
hoort bij onze buurt en
zou er netjes bij moeten
liggen,” zeggen Mireille
en Henk uit Warnsveld.
De gemeente hoort het
te onderhouden, maar
doet dat niet. Het is niet
alleen lelijk, het maakt
de straat ook onveilig.
Door de grote wilde struiken zien automobilisten
spelende kinderen gauw
over het hoofd en kinderen
zien auto’s bijna niet aankomen. Daarom zijn Mireille en Henk met steun van
de SP op 2 november een
handtekeningenactie gestart: “We willen het niet zo
ver laten komen dat er ongelukken gebeuren. Er is
makkelijk wat aan het probleem te doen: snoeien”.
Terwijl de groenvoorziening
in Warnsveld nauwelijks
onderhouden wordt, zijn er
veel andere plekken in Zutphen waar de gemeentelijke
plantsoenen er piekfijn uitzien. Op dit moment heeft
de gemeente geen aandacht
voor de buurt van Mireille
en Henk, maar daar kunnen
we verandering in brengen
als we de handen ineen
slaan. Voor onze kinderen,
voor onze buurt, voor elkaar.

Het wordt een bijzondere avond. Niet alleen omdat de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma voor de aankomende
gemeenteraadsverkiezingen worden besproken en omdat er
een nieuw afdelingsbestuur wordt gekozen. De vergadering is
ook belangrijk omdat voor het eerst in de geschiedenis alle SPleden mogen meestemmen over het te kiezen landelijke Partijbestuur. De bespreking van de kandidaten voor het Partijbestuur vindt plaats op 21 november. Op de Algemene Ledenvergadering van 9 januari 2018 kunt u op de kandidaten stemmen.

SP presenteert ‘manifest voor Zutphen’
De SP in Zutphen komt in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen niet met een verkiezingsprogramma, maar met een ‘manifest Voor Zutphen’.
In het manifest pleit de SP onder andere voor verlaging van de huren, afschaffing van de marktwerking
en de eigen bijdrage in de zorg en voor een recreatiebad met glijbaan en buitenbad. De SP-leden bespreken het manifest op de ledenvergadering van 21 november.
“Verkiezingen gaan niet om wie de mooiste beloftes doet. Het
gaat om wat je belangrijk vindt en wat je ideeën zijn. Daarom
schrijven wij dit manifest voor Zutphen” zegt SP-fractievoorzitter
Mathijs ten Broeke. In het voorwoord gaat Ten Broeke uitgebreid
in op het prestigeproject Broederenklooster dat de SP na hun
verkiezingsoverwinning in 2014 wist te stoppen. Ten Broeke: ‘Als
ik sindsdien ergens in ben gaan geloven is het dat als mensen in
beweging komen, alles mogelijk wordt.’
“Daarom pleiten wij in ons manifest niet voor ‘een beetje meer
van dit, of een beetje minder van dat’. Wij stellen 10 grote veranderingen voor die in het belang zijn van de grootste groep Zutphenaren.”
Het manifest sluit af met een oproep: “Verandering komt niet uit de
lucht vallen, maar ontstaat als mensen zelf in beweging komen. Verandering ten gunste van gewone mensen komt alleen ván gewone mensen. Daarom moeten we de handen
ineenslaan en gaan samenwerken
met iedereen die de strijd wil aangaan voor een beter Zutphen. Op
verkiezingsdag, maar vooral daarna.
Voor uzelf, voor elkaar en voor Zutphen. Wij rekenen op u.”

