
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oktober 

HUURDERS RICHTEN HET 

‘HUURDERSVERBOND ZUTPHEN’ OP 

Al maanden voeren ze samen met de 

SP actie. Huurders van Woonbedrijf 

Ieder1 kampen nog altijd met de 

gevolgen van een mislukte renovatie. 

Ze vragen al twee jaar om 

verbetering, maar de 

woningcorporatie geeft niet thuis. 

Nu slaan ze de handen ineen en 

richten samen met de SP ‘het 

Huurdersverbond Zutphen’ op. 

Vanaf dit moment zullen de 

verschillende groepen actievoerende 

huurders samenwerken om hun eisen 

binnen te halen. ‘We steunen elkaar 

en staan achter elkaar,’ zegt Richard 

Kuiper,  huurder van Ieder1 en 

namens het Huurdersverbond de 

woordvoerder van de groep huurders 

van de Buitensingel en Lunetteplein, 

‘samen sta je het sterkst.’  

‘Woonbedrijf Ieder1 heeft al jarenlang 

de macht over een groot deel van de 

woningen in Zutphen. Ze ontvangen 

veel huur, maar hebben slechte 

renovaties uitgevoerd.  Ze betalen 

vaak geen eerlijke vergoeding en 

nemen ons niet serieus. Wij willen 

daar tegenwicht aan bieden. Daarom 

hebben we samen met de SP het 

Huurdersverbond opgericht.’  

Een andere woordvoerder van het 

Huurdersverbond is Bennie 

Berendsen. Hij vertegenwoordigt de 

groep huurders in de 

Staatsliedenbuurt. Berendsen: ‘Het 

doel van het Huurdersverbond 

Zutphen is er voor te zorgen dat alle 

klachten worden opgelost en dat 

huurders de vergoeding krijgen waar 

ze recht op hebben. We beginnen  

 

daarom met het héél precies in kaart 

brengen van alle gebreken van de 

leden van het Huurdersverbond. 

Door dat te doen is het volgens de 

wet mogelijk om, als we dat nodig 

vinden, gezamenlijk te beslissen om 

onze huur tijdelijk niet te betalen. We 

zijn met veel, dus dat zou betekenen 

dat Woonbedrijf Ieder1 

tienduizenden euro’s aan 

huurinkomsten per maand mis loopt, 

zo lang de klachten niet zijn opgelost. 

Ik kan leukere dingen verzinnen om 

te doen dan zo’n “huurdersstaking”, 

maar het is nou eenmaal nodig.’ 

Bent u ook huurder van Woonbedrijf 

Ieder1? Sluit je aan! 

huurdersverbondzutphen@sp.nl 



 

  

Kom 19 november naar de ledenvergadering! 

Ida in Afrika 
Soms gaat de strijd van SP’ers over 

kleine onderwerpen die heel lokaal 

spelen. Soms gaat de strijd van SP’ers 

over hele grote onderwerpen die 

over de hele wereld spelen. Altijd is 

onze strijd een strijd tegen het 

kapitalisme. In het kapitalisme draait 

alles om winstmaximalisatie voor 

grote bedrijven. Dat leidt tot 

uitbuiting. We kennen de gevolgen in 

Nederland: te lage lonen, te hoge 

huren maar ook bezuinigingen op 

kinderboerderijen of zwembaden. In 

grote delen van de wereld gaat die 

uitbuiting nog véél verder. Onze 

eigen Zutphense SP’er Ida in ’t Veld is 

in Port Elisabeth, aan de kust van 

Zuid-Afrika. Ze werkt daar als 

verpleegkundige in een mobiele 

kliniek in een sloppenwijk, waar ze 

gratis zorg geven aan mensen die 

niets hebben. Speciaal voor de 

Tomatenkrant doet ze verslag. 

Ida houdt van haar werk, maar het is 

niet altijd makkelijk. Ida: ‘Bijna al mijn 

patiënten zijn ondervoed, hebben een 

chronisch tekort aan vocht of hebben 

HIV. Ik kan patiënten een infuus geven 

met vocht, maar thuis hebben ze weer 

nauwelijks te drinken. Dus wat heeft 

heeft het voor zin om steeds korte 

termijn interventies te doen? Ik voel 

me daardoor machteloos. Op korte 

termijn kan ik iets, maar de echte 

oplossing moet komen door een 

systeemverandering.’ 

‘Deze problemen vragen om een 

politieke oplossingen. Om dat af te 

dwingen, moeten mensen samen 

opstaan. Maar de mensen hier zijn 

verdeeld op basis van cultuur. Dit land 

heeft elf officiële talen. Alle mensen in 

de sloppenwijken hebben belang bij 

een systeemverandering, maar 

mensen bepalen hun stem op basis van 

hun identiteit. Zulu, Colered, 

Afrikaners of Xhosa worden verdeeld, 

terwijl ze verenigd zouden moeten  

worden in een gezamenlijke 

belangenstrijd. Dat is eigenlijk net als in 

Nederland, maar hier zijn die 

cultuurverschillend veel duidelijker 

zichtbaar.’  

Ondanks de problemen, vindt Ida dat 

Afrika niet alleen maar als falend 

werelddeel moet worden gezien. ‘We 

kunnen veel van Zuid-Afrika leren. 

Gezondheidszorg is hier bijvoorbeeld 

gratis. Toen ik aan mijn collega hier 

vertelde dat wij maandelijks premie 

betalen en een eigen risico moeten 

betalen als we zorg nodig hebben, 

schrok ze heel erg. Een paar uur later 

zei ze dat ze nog steeds dacht aan de 

arme mensen in Nederland die geen 

zorg kunnen betalen. En dat in een rijk 

land als Nederland.’ 

 Alle leden zijn uitgenodigd voor de 

Algemene Ledenvergadering van de 

SP afdeling Zutphen. Deze vindt 

plaats op 19 november in buurthuis 

De Uitwijk op De Brink 116 in 

Zutphen. Inloop is vanaf 19:30 uur en 

de vergadering begint om 20:00 uur. 

Bij de SP zijn de leden de baas. Zij 

beslissen over alles. De leden bepalen 

wie er in het lokale SP-bestuur zit, wie 

er in het landelijke SP-bestuur zit, wat 

de SP moet doen of juist moet laten. 

Verkiezing afdelingsbestuur Zutphen 
De afgelopen twee jaar hebben Ellen 

Jager, Ellis Müller, Willem 

Nooteboom, Mathijs ten Broeke, 

Guido Weesie, Paula Kluin, Mart de 

Ridder en Nils Müller leiding gegeven 

aan de SP in Zutphen. Onder dit 

bestuur is het activisme in de afdeling  

toegenomen, is het ledenaantal weer 

gaan stijgen, zijn we bij de 

gemeenteraadsverkiezingen van maart 

2018 opnieuw de tweede partij van 

Zutphen geworden en leveren we een 

wethouder. Op vrijdag 1 november 

maakt het bestuur bekend wie er op 

de ledenvergadering van 19 november 

wordt voorgedragen als het nieuwe 

afdelingsbestuur van SP Zutphen. 

Uiteindelijk bepaalt u wie er in het 

nieuwe SP afdelingsbestuur komt.  

Verkiezing landelijk partijbestuur 
De ledenvergadering van 19 november 

is een bijzondere, want we kiezen niet 

alleen het Zutphense afdelingsbestuur, 

maar ook de leden van het landelijke 

partijbestuur. Ieder lid dat voor 18 

oktober 2019 lid is geworden mag op de 

ledenvergadering zijn of haar stem 

uitbrengen op de kandidaten. 

  

De koers van de SP 
Wat we de komende jaren gaan doen 

bespreken we in het congresstuk 

genaamd ‘Samen vooruit’, dat u kunt 

vinden door in te loggen op 

www.spnet.nl. De ‘congresresolutie’ 

stellen we vast op het congres op 14 

december.  

Op de ledenvergadering van 19 

november bespreken we of de 

Zutphense leden het eens zijn met die 

resolutie, of dat zij vinden dat er iets 

veranderd moet worden. Ook stellen 

we vast welke 7 afgevaardigden uit 

Zutphen naar het congres mogen om 

onze afdeling te vertegenwoordigen. 

Kortom:  het wordt een belangrijke 

ledenvergadering waar ieder lid dat 

zich wil bemoeien met de SP bij moet 

zijn. 

 

http://www.spnet.nl/

