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Wat vindt de SP van het AZC?

De komst van een grootschalig asielzoekerscentrum in Zutphen brengt zorgen, onzekerheid en boosheid met zich 
mee. Buurtbewoners, media en politiek buitelen over elkaar heen om ieder hun zegje te doen. Hier volgt een korte 
opsomming van de gebeurtenissen rondom de komst van het AZC en hoe de SP hier mee omgaat.

Bijeenkomsten voor omwonenden
Dat die belangen voorop gesteld 
werden, bleek niet bepaald in juni 
tijdens de eerste bijeenkomsten voor

omwonenden, georganiseerd door de 
gemeente en het COA. Er werden die 
avonden geen vragen beantwoord, 
waardoor de buurtbewoners alleen 
maar met meer vragen naar huis 
gingen. 
De omgang met de mensen was en is 
ronduit asociaal. Er werden zelfs 
nauwelijk stoelen geregeld. Eén van 
de buurtbewoners vertelde ons het 
verhaal van iemand die om een stoel 
vroeg, waarop het COA reageerde 
met de mededeling dat ze “dan maar 
naar huis moet gaan. U woont toch zo 
dichtbij?”

Nieuwe wethouder
Met het nieuw gevormde college van 
burgemeester en wethouders dat 
begin juli van start is gegaan, werd 
een nieuwe wethouder verant-
woordelijk voor de komst van het 
AZC: SP-wethouder Engbert Gründe-
mann. Eén van de eerste daden van 
de nieuwe wethouder was openlijk 
zijn excuses aan te bieden voor de 
gang van zaken in de maanden 
daarvoor. 
Als nieuwe wethouder krijgt Gründe-
mann wat betreft het AZC te maken 

met een gewiekste en machtige 
landelijke organisatie als het COA.
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Aankondiging
Tijdens een besloten vergadering 
voorafgaand aan de raadsvergadering 
op 22 april, kondigde burgemeester 
Arnold Gerritsen aan dat het COA 
(Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) 
van plan is een grootschalig asielzoe-
kerscentrum in Zutphen te vestigen, 
in de oude rechercheschool aan de 
Voorsterallee. Dat er een geheim-
houdingsplicht voor de raadsleden 
gold is opmerkelijk en onnodig. 
De burgemeester had nog langer 
willen wachten met het naar buiten 
brengen van de informatie. Dat het 
balletje aan het rollen is gekomen, 
komt door een van onze leden die 
anti-kraak woonde op de voormalige 
rechercheschool en aan de landme-
ters in ‘zijn’ woning vroeg wat ze daar 
aan het doen waren. De SP heeft de 
reactie van de landmeters subtiel aan 
de burgemeester voorgelegd, waarna 
de besloten vergadering plaatsvond. 
Anders was het nieuws ongetwijfeld 
pas veel later naar buiten gebracht. 
Later bleek dat er al sinds 2010 met 
de gemeente gesproken werd over 
een te vestigen asielzoekerscentrum.
De SP vindt dat Zutphen zeker haar 
steentje kan bijdragen aan de opvang 
van vluchtelingen, maar dat moet dan 
wel naar draagkracht. De buurt moet 
er daarom serieus bij betrokken 
worden. Voor het COA lijkt de komst 
van het AZC vooral een centenkwestie 
te zijn, en die houding leidt tot 
frustratie en verzet van de buurtbe-
woners. Het is daarom de taak van de 
wethouder de belangen van vluchte-
lingen en buurtbewoners voorop te 
stellen.

COA gaat voor het maximum
Half augustus gingen actieve leden 
van de SP de buurt in bij omwonen-
den van het toekomstige asielzoeker-
scentrum. Daar vingen ze geruchten 
op dat het aantal op te vangen 
asielzoekers nog hoger zou kunnen 
worden dan het tot nu toe steeds 
genoemde aantal van 855. Later kreeg 
de SP ook de documenten te zien 
waarin het COA scenario’s schetst 
over 1047 opvangplaatsen. Scenario’s 
die niet publiekelijk bekend zijn 
gemaakt.
De wethouder liet desgevraagd weten 
dat een nog hoger aantal dan de tot 
dan toe genoemde 855 op te vangen 
vluchtelingen ‘geen optie’ zal zijn voor 
Zutphen. “Daar zal de gemeente niet 
mee akkoord gaan. Het aantal dat het 
COA tot nu toe genoemd heeft levert 
al genoeg discussie op.”  Het college is 
van mening dat er 855 asielzoekers 
kunnen worden opgevangen, mits de 
raad akkoord gaat met de noodzake-
lijke bestemmingsplanwijziging.



Agenda

25 september 20:00 uur
Kerngroep in het DWK

27 september 10:00 uur
SP-markt (Houtmarkt)

25 oktober 11:00 uur

Zie www.zutphen.sp.nl 
nieuws en meer.
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Ellen Jager wordt nieuw SP raadslid
Kandidaat nummer 19 onverwachts toch de raad in

Nummer 19 op de lijst wordt nu ineens het 
SP raadslid. Leg eens uit hoe dat kan.

de jongerenvereniging van de SP in Zutphen. 
Toen de kieslijst werd vastgesteld, ging het bij 
mij persoonlijk niet goed. Mijn vriend had een 

-
sprekend, lager op de lijst te staan. Ik had toen 
niet kunnen denken, dat de kaarten er nu zo 
bij zouden liggen.

En al die andere kandidaten op de lijst dan?
Iedereen die boven mij staat, laat het raadslid-
maatschap aan zich voorbij gaan zodat ik 
alsnog raadslid kan worden. Blijkbaar gunnen
ze het mij en daar ben ik ze erg dankbaar voor.  

Iedereen werkt heel goed mee. Ook de 
gemeente.

Vind je het niet spannend om als nieuweling 

Ik draai al vanaf de verkiezingen mee in de 
-

ning waarbij de SP groeide van 2 naar 5 zetels 

komen. Engbert en Ellen voorzagen dat er nog 
wel eens extra mensen nodig konden zijn als 
we het college in gingen. Omdat Paul Hofman 
ging studeren, volgde ik hem op als forumlid. 
Ik ben dus al een beetje ingewerkt in de 

rest. Maar eerlijk is eerlijk: het ’s-Gravenhof is 
een vreemde wereld, dus helemaal wennen 
doet het nooit.

Verhoog, Mathijs ten Broeke, Fred van Vliet, Ellis Müller en Lenne Giesen

“Over het aantal van 759 vluchtelingen valt binnen de 
regels en daar hebben wij gewoon niet zoveel  over te 
zeggen. Het gaat er om dat het zo goed mogelijk gebeurt.”

“Dat de vuurdoop van onze kersverse 
SP-wethouder gelijk het moeilijkste 

is, maakt ons alleen maar sterker,” 

een bevlogen redenaar. Hij is een 
wereldverbeteraar. En dat het voor 
wereldverbeteraars soms even 

dat wisten we al langer dan vandaag.”

enorm veel voeten in aarde zou 
hebben. Maar 759 valt binnen de 
huidige regels en daar hebben wij als 
gemeente vrij weinig over in te 

maar de realiteit is natuurlijk wel zo 
dat wij dat als college niet kunnen 
veranderen. Waar wij op moeten 

buurtbewoners plaats. Sommigen van hen 
maakten zich zorgen over de vraag of het 
aantal asielzoekers nog wel te bespreken is. 
Wethouder Gründemann is duidelijk: “Er 
zijn diverse aantallen in omloop. 1047 was 

bestemmingsplanwijziging nodig die nog

De SP plaatst op 22 augustus een bericht 
hierover op haar website. Op 1 september 
verwees de krant naar dat bericht. De SP 
is tevreden over de duidelijkheid die de 

Hij vindt dat wethouder Gründemann 
geen antwoord had moeten geven op de 

zutphen.sp.nl.
-

spelletjes gespeeld, waar ik zolang-
zaamaan helemaal genoeg van heb. We 
moeten het weer over de inhoud hebben.”
 

, Ellis 
Müller, inmiddels SP raadslid. Ze knokte samen met andere jongeren tegen 

om persoonlijke redenen tussen uit te zijn geweest, keert ze nu terug in de SP en 
gaat ze haar voormalige compagnon achterna: Ellen Jager wordt het 5de raadlid 

is geworden.

“Het aantal van 759 vluchtelingen valt binnen de regels en 
daar hebben wij als gemeente vrij weinig over in te bren-
gen. Waar wij op moeten letten, is dat het goed gebeurt.”


