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De kermis blijft in de binnenstad
De kermis blijft voorlopig in de binnenstad. 
De kermis kan alleen verplaatst worden 
in overleg met alle betrokkenen, zoals 
kermisexploitanten, horeca en inwoners.  
Ellis Müller: “Dit is een overwinning 
voor alle Zutphense kermisliefhebbers. 
Samen met hen, met kermisexploitanten, 
ondernemers en andere betrokkenen gaat 
het gemeentebestuur nu op zoek naar een 
alternatief. Zolang dat er niet is, blijft de kermis 
op haar vertrouwde plek in de binnenstad.”  
De grote kartrekker van deze actie is 
kermisexploitant van de Schiettent,              
Ida Oostenenk-Maas.  
Ida, wat is er precies aan de hand?  
“Het gemeentebestuur van Zutphen had in 
haar eentje besloten dat de kermis in 2019 
niet meer op de markt mocht plaatsvinden. 
De locatie waar zij dan zou moeten komen 
was en is nog niet voor handen. Daardoor zou 
de kermis straks niet meer bestaan voor de 
inwoners van Zutphen.” 
Wat is er toen gebeurd? 
“Om eerlijk te zijn, ik kon mij niet bij dat besluit 
neerleggen. Ik ben gaan zoeken op internet 
naar telefoonnummers van politieke partijen en 
ben gaan bellen en mailen. De SP was zeer 
gemakkelijk te bereiken. Vanaf minuut 1 vond 
ik in de SP een medestander. Jullie team, 
jullie partij hebben op mij en mijn collega’s een 
onuitwisbare indruk gemaakt. Wat een inzet en 
toewijding, meer dan we ooit hadden kunnen 
dromen. Daarna zijn we samen een plan gaan 
bedenken. Handtekeningen ophalen, de media 
opzoeken en ik heb ingesproken in het forum 
en de raad. Dit had ik nog nooit gedaan en 
daar heb ik veel van geleerd.” 

Wat heeft deze actie je gebracht? 
“Voordat dit speelde, was ik nog nooit in 
aanraking gekomen met de politiek. Je denkt 
er gewoon niet zo snel bij na. Door onze 
actie kwam het besef dat er veel regels zijn, 
dat er allerlei stappen gezet moeten worden. 
De SP heeft mij enorm geholpen, een 
wijsheid die ik nooit meer kwijt zal raken. Dit 
geeft mij het gevoel van: Dit wil ik meer, hier 
wil ik iets meer mee doen. Wat, weet ik nog 
niet, maar iets met mensen overtuigen. Zien 
dat men van hun idee afstapt en over gaat 
naar de jouwe. Een geweldig gevoel. Deze 
saamhorigheid is een super gevoel!” 
Wat wil je verder nog kwijt?  
“Ik vind één ding erg belangrijk, dat is 
vertrouwen. Dat gaf jij mij en ik voelde dat ik 
jou ook vertrouwen kon. Eerlijk en open. Ik 
ben kermisexploitant en heb in mijn 39 jaar 
veel te maken gehad met vooroordelen. Wat 
een verademing is het om iemand tegen 
te komen die mij niet als ‘anders’ ziet maar 
als gelijke. Niet alleen door Ellis, maar door 
meer mensen uit de partij die ik heb mogen 
ontmoeten. Ik kan jullie verzekeren met de 
SP in Zutphen zit het goed. Hier zijn mensen 
met hart en ziel aan het werk en behandelen 
ze eenieder met een open visie zonder 
vooroordeel. 
Dank dat ik dit heb mogen mee maken. Ik 
ben een levenservaring rijker.”



Miljoenenbezuinigingen in Zutphen
De gemeente Zutphen moet meer dan 12 miljoen euro per jaar bezuinigen om financieel 
gezond te worden. Doen zij dat niet, dan wordt de provincie hier de baas en zal als een kille 
boekhouder de gemeentebegroting op orde krijgen. 

SP-fractievoorzitter Nils Müller: ‘Deze situatie is een direct gevolg van foute politieke keuzes in 
Den Haag. De gemeente heeft daardoor meer taken gekregen, maar minder geld. Wij moeten 
alles op alles zetten om de financiën op orde te krijgen zonder de sociale samenhang kapot te 
bezuinigen.’ 
 
Al sinds de kredietcrisis van 2008 krimpt ieder jaar het bedrag dat het Rijk overmaakt aan de 
gemeenten. In 2015 kwam daar nog eens bovenop dat de gemeente verantwoordelijk werd voor 
allerlei taken rondom zorg, ondersteuning en werk, zónder daar genoeg geld voor te krijgen. 
Müller: ‘Al tientallen jaren volgen bezuinigingsrondes elkaar op. Dat is het gevolg van een 
economie gestoeld op het kapitalisme. Wat ons betreft is het niet de Zutphense bevolking die de 
rommel van een kapitalistische economie moet opruimen. Daarom proberen we verschillende 
bezuinigingen te verzachten en zullen we bijvoorbeeld voorstellen om de bezuiniging op de 
bibliotheek te schrappen.’

Voor in de agenda:

Update 
Genestetplein
In de vorige Tomatenkrant was er meer te 
lezen over de geslaagde actie voor een veilig 
speeltuintje op het Genestetplein. . ‘Samen 
sta je sterker,’ aldus SP’er Paula Kluin. 
Samen stuurden zij een brandbrief naar de 
gemeente, wat leidde tot een bezoek van de 
wethouder. Zij schrok van de staat van het 
speeltuintje. Zij heeft toegezegd om zo snel 
mogelijk met een oplossing te komen voor de 
slechte staat van de speeltuin. 

De Actievoerders hebben hierin het heft 
in eigen handen genomen om samen met 
de wethouder tot een oplossing te komen. 
Kinderen uit de buurt kunnen meedoen in 
een grootse Genestet ontwerpwedstrijd! 
Wil je meer weten over de actie? Een 
paar actievoerders zijn geïnterviewd door 
Berkelstroom FM, het hele interview staat te 
vinden op zutphen.sp.nl!


