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Kermisexploitanten onthullen monument na winst kermis
Ruim een jaar geleden werd bekend 
dat de kermis van de markten moest 
verdwijnen. Dat leidde tot een golf 
van protest. Na bijeenkomsten 
van inwoners, protest van 
kermisexploitanten en meer dan 
2,5 duizend handtekeningen van 
inwoners vond maandagavond 
8 juli in de gemeenteraad het 
kermisdebat plaats.
SP-raadslid Ellis Müller: “Ieder zo 
zijn ding. Ik begrijp best wel dat 
niet iedereen van de kermis houdt. 
En dat hoeft ook helemaal niet. 
Maar we hebben wel een probleem 
wanneer de ene groep voor de 
ander gaat bepalen wat waardevol 

Huurders komen op voor de SP

is. En dat is precies wat er dreigde te 
gebeuren in Zutphen. Gelukkig blijft 
de kermis nu definitief op de markt.” 
Op zondag 8 september hebben 
de kermisexploitanten samen 
met de SP een monument bordje 
geplaatst. Ida Oostenenk-Maas, 
kermisexploitant van de schiettent: 
“Het bordje symboliseert dat je je 
niet moet laten onderdrukken door 
zij die aan de macht zijn. Je mag 
altijd voor je ideaal opkomen. Dat 
moet men nooit vergeten.”
Als je samen opstaat, dat wordt 
alles mogelijk. De kermis blijft op de 
markt!

Enkele weken geleden schreef 
een groep huurders een brief aan 
Woonbedrijf Ieder1, waarin ze vroegen 
om een tegemoetkoming van 500 euro. 
Ieder1 reageerde hier inhoudelijk niet 
op. In plaats daarvan reageerde het 
woonbedrijf opnieuw met een brief, 
waarin ze ‘een partij’ als aanstichter 
van de problemen aanwees, doelend 
op de SP. Dit schoot bij veel huurders 

in het verkeerde keelgat. Zij vinden 
dat Woonbedrijf Ieder1 energie 
moet steken in het verhelpen van de 
problemen en niet in het (opnieuw) 
zwart maken van de SP. Daarom 
schreven 56 huurders een open brief 
naar Woonbedrijf Ieder1. Lees de open 
brief op achterzijde.

Bestuursleden gezocht
In november vinden er weer 
bestuursverkiezingen plaats. De 
termijn van het huidige bestuur (Ellen 
Jager, Ellis Müller, Willem Nooteboom, 
Mathijs ten Broeke, Guido Weesie, Paula 
Kluin en Mart de Ridder) loopt dan 
ten einde. Daarom zoekt SP afdeling 
Zutphen nieuwe kandidaten voor het 
afdelingsbestuur!
Afdelingsbestuursleden zijn 
verantwoordelijk voor het besturen van 
de afdeling. Zij zijn verantwoordelijk 

voor het uitvoeren van de jaarplannen 
die samen met de leden worden 
opgesteld. 

Is afdelingsbestuurslid zijn iets voor 
jou? Laat het ons dan snel weten 
want we zijn op zoek naar nieuwe 
bestuursleden! Je kan je tot 30 
september kandideren door een mail 
met motivatie te sturen naar  
zutphen@sp.nl .

Afdelingsbestuur 2017-2019

Huurders doopten de ‘Buitensingel’ om tot ‘Uitbuitsingel’, 
omdat ze het gevoel hebben als pinautomaten 
behandeld te worden door Woonbedrijf Ieder1. 



Open brief huurders.

Ida in Afrika

Zutphen, 25 augustus 2019
Geachte directie van Woonbedrijf Ieder1,
Deze open brief is geschreven door huurders uit het Waterkwartier, Noordveen en huurders uit de 
Buitensingel. Wij geven een reactie op de brief die sommigen van ons op 6 augustus hebben ontvangen.
Wij hebben u al jarenlang meerdere malen op verschillende manieren proberen te bereiken, via telefoon, 
per brief, via mail, door middel van een zwartboek en een blunderboek. We voelen ons al jaren genegeerd 
omdat afspraken niet worden na gekomen.
Het enige waar wij om vragen is een fatsoenlijk en betaalbaar huis. De SP steunt ons daarin en daar zijn wij 
erg blij mee. Maar in plaats van werk te maken van de problemen in de woningen die u verhuurt, kiest u er 
(opnieuw) voor de SP zwart te maken in uw brief. Wij worden niet door hen opgejut. Wij hebben hen om 
hulp gevraagd, omdat u ons in de steek laat.
In Noordveen heeft u toegezegd dat de mankementen aan onze huizen worden opgelost, er loopt een 
onderzoek, maar toch zijn er nog veel problemen zoals slechte isolatie en douches die niet warm worden, 
in het Waterkwartier vragen we u al lange tijd om de schade in en om ons huis op te lossen en om een 
eerlijke tegemoetkoming. En in de Buitensingel vragen wij om herstel van alle gebreken die wij inmiddels 
maanden geleden schriftelijk bij u gemeld hebben inclusief gemeten controle van de energielabel, om 
terugdraaien van de onterechte huur verhoging en om excuses voor hoe er met ons wordt omgegaan.
Daarom willen wij zo snel mogelijk in gesprek met u, om duidelijk afspraken te maken over onze situatie, 
zowel in het Waterkwartier, Noordveen en de Buitensingel.
We hopen dat verdere stappen daardoor niet nodig zullen zijn.

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 
kliniek in een sloppenwijk, waar 
ze gratis zorg geven aan mensen 
die niets hebben. Speciaal voor de 
Tomatenkrant doet ze verslag.
‘Alles is hier anders, de natuur 
natuurlijk en de menselijke omgang. 
Vooral de armoede is aangrijpend,’ 
zegt Ida, ‘het verschil tussen arm 
en rijk is ontzettend zichtbaar. 
Mensen sterven hier letterlijk van de 

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.

honger terwijl verder op in de stad 
mensen een eigen berg bezitten en 
meerdere auto’s.’
Ida heeft als taak om zwangere 
vrouwen te helpen die bijvoorbeeld 
ondervoed zijn, of HIV hebben. 
Maar ze doet veel meer. Ida 
vertelt hoe ze, toen ze in haar 
vrije tijd over straat liep, zag hoe 
iemand werd gestoken. ‘Hij werd 
6 keer gestoken. Het duurde 1,5 
uur voor de ambulance er was. 
Dat zijn de ambulances van de 
overheid. Mensen die een private 
zorgverzekering kunnen betalen, 
worden sneller geholpen. Ik heb de 
wonden proberen dicht te drukken 
met zijn shirt. We konden niets 
anders doen dan wachten. Later 
begreep ik van een collega dat dit 
hier heel vaak voorkomt.’
‘Overal waar zich onrecht voordoet, 
staan socialisten op om mensen 

bij elkaar te brengen en te 
ondersteunen. Hier in Zutphen, 
maar ook in Port Elisabeth in  
Zuid-Afrika.’ In de volgende 
Tomatenkrant vindt u een nieuw 
verslag van Ida in Afrika.


