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MANIFEST 
• voor huurwoningen van maximaal € 500,-  

 per maand

• voor een eerlijke sociale dienst

•  voor huishoudelijke zorg zonder marktwerking

• voor de afschaffing van de boete op zorg en  

 ondersteuning

• voor buurtraden 

• voor een Fonds voor de Zutphense  

 Onderzoeksjournalistiek

• voor een sterke gemeenschap

• voor verlaging van de contributies

• voor een veilige buurt

• voor een recreatiezwembad met glijbaan en  

 buitenbad 
 

VOOR ZUTPHEN
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WOORD VOORAF
 
Dit is geen verkiezingsprogramma met een opsomming van standpunten. Ik ben 
ervan overtuigd dat de meeste mensen daar geen behoefte aan hebben, vanwege de 
loze beloften die na de verkiezingen veranderen in slappe compromissen. Het gaat 
niet om wat je belooft. Het gaat om wat je belangrijk vindt. Daarom schrijven wij dit 
manifest voor Zutphen.

Verandering ontstaat niet doordat politici iets op papier zetten, maar doordat mensen 
in beweging komen. Dat leerden we in aanloop naar de vorige gemeenteraadsraads-
verkiezingen. Meer dan honderd Zutphenaren kwamen toen samen met de SP in actie 
tegen het prestigeproject Broederenklooster. Het Broederenkloosterproject was een 
slecht plan voor een miljoenen kostend megamuseum, op de plek waar een oorlogs-
monument staat. Het was het stokpaardje van de Zutphense elite, want de meeste 
gewone Zutphenaren voelden er weinig voor. Bijna twee jaar voerden we samen met 
hen strijd tegen dit prestigeproject. We haalden handtekeningen op, we verspreid-
den posters en we verklaarden het monument tot cultureel erfgoed. Maar vlak voor 
de verkiezingen stemde een kleine meerderheid in de gemeenteraad alsnog voor het 
Broederenkloosterproject. De strijd leek gestreden, maar wij beloofden het besluit na 
de verkiezingen terug te draaien. Mensen verklaarden ons voor gek. En eerlijk is eerlijk: 
ook ik heb wel eens wakker gelegen, twijfelend of we niet een te grote mond hadden 
gehad.

De verkiezingsavond herinner ik me als de dag van gisteren. Op 390 stemmen na waren 
we de grootste partij in Zutphen geworden en met deze gigantische steun van de  
Zutphenaren in de rug is het ons gelukt het Broederenkloosterproject te stoppen. 

Als ik ergens in ben gaan geloven sinds 2014 is het dat 
als mensen in beweging komen, alles mogelijk wordt. 
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Want sindsdien zagen we dat de toekomst van onze stad niet wordt bepaald 
op verkiezingsdag, maar op de momenten dat gewone Zutphenaren en Warns-
velders zich ermee gaan bemoeien. Zoals de cultuurliefhebbers dat deden om 
het   Broederenkloosterproject te stoppen, zoals de thuiszorgers dat deden om 
een eind te maken aan marktwerking in de huishoudelijke zorg en zoals de 
onder nemers zich ermee bemoeiden, omdat ze het niet langer pikten honder-
den euro’s extra belasting te moeten betalen voor beveiligingscamera’s die niet 
werkten.

Honderden Zutphenaren en Warnsvelders willen bouwen aan een andere 
gemeente en hebben hoop op een betere  toekomst. Waarin niet alles draait om 
snelle winst, maar om een sterke samenleving. Waarin de gemeente aan jouw 
kant staat en er is als je haar nodig hebt. Samen bouwen we aan mooie buurten 
én aan sterke gemeenschappen. Gemeenschappen die gebaseerd zijn op respect 
voor elkaar en rechtvaardigheid. Niet voor een kleine groep, maar voor ons  
allen.

Eigenlijk is wat wij willen helemaal niet zo bijzonder en ik vind het ook niet te 
veel gevraagd. Wij willen simpelweg dat er naar de mensen geluisterd wordt. 
Dáárom gaan wij wekelijks de deuren langs, gewoon om met mensen te praten. 
Wat we daar horen, is dat mensen zich afvragen waarom er wél geld is voor 
politieke hobby’s als cleantech, een ufo op het dak van het gemeentehuis of een 
onnodige brug over de Vispoortgracht, terwijl ze telkens als zij iets vragen te 
horen krijgen: ‘ Sorry mevrouw, sorry meneer, dáár is geen geld voor’.  

Wij willen dat iedereen in een rijk land als Nederland, in een mooie stad als 
 Zutphen, een gezellig en redelijk zorgeloos leven kan leiden. U kunt er op  
rekenen dat ons team in de gemeenteraad zich daar vol voor inzet. Maar dat 
kunnen we  alleen voor elkaar krijgen met uw steun, net als in 2014. U kunt op 
ons rekenen, en wij rekenen op u buiten de muren van het  gemeentehuis.  
Want daar begint de echte verandering.

Mathijs ten Broeke
SP Zutphen
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1.  VOOR HUURWONINGEN  
VAN MAX. € 500,- PER MAAND

Wat we willen: Iedereen een fatsoenlijk en betaalbaar dak boven het hoofd.

Hoe we dat kunnen: We gaan fatsoenlijke woningen verhuren voor € 350,- tot  
€ 500,- per maand. Dat doen we door een eigen Zutphense Woonvereniging op 
te richten.

Waarom we dat moeten: “Een verandering in mijn levenskansen, door een 
verandering van ons adres” 
– Vertaald fragment uit het gedicht ‘Ode aan sociale huisvesting’ van Tony 
Walsh, 2017

Het begint met een respectabele en fatsoenlijke woning in een fijne buurt. Dat 
is een belangrijke voorwaarde voor een  waardig bestaan. Daar komt bij, dat het 
goed is voor de gezondheid, voor de ontwikkeling en voor sociale samenhang. 

Geen enkele andere politieke partij zal het op dat punt met ons oneens zijn. 
Niettemin zijn  veel gewone mensen een groot deel van hun inkomen kwijt aan 
huur of hypotheek. Woonbedrijven innen grote sommen geld van het salaris 
van huurders zonder dat ze hen ooit gesproken hebben. In veel woningen is 
sprake van achterstallig onderhoud. Mensen hebben moeite om hun woning te 
betalen of om een betaalbare woning te vinden. Of ze moeten genoegen nemen 
met slecht onderhouden en milieuschadelijke woningen. Jongeren blijven 
noodgedwongen bij hun ouders wonen of worden de stad uitgejaagd, om in hun 
studiestad te gaan wonen bij een huisjesmelker.
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Dat kan anders. Want terwijl gewone mensen een groot deel van hun 
inkomen kwijt zijn aan hypotheek of huur, gingen projectontwikkelaars, 
huisjesmelkers en Woonbedrijf Ieder1 er de laatste jaren flink op vooruit. 
De huren zijn te hoog, het onderhoud is vaak achterstallig en niemand 
wil voor jongeren bouwen. Dat allemaal om maar één reden: aan wonen 
moet geld verdiend worden. Veel geld.

Als we de zucht naar winst weghalen uit de woningbouw, kunnen we 
veel meer en veel betaalbaarder woningen bouwen. Daarom gaan we de 
Zutphense Woonvereniging oprichten, die geen geld hoeft te verdienen 
aan de verhuur van woningen. Deze Woonvereniging verhuurt woningen 
aan jongeren (18 t/m 22 jaar) voor maximaal € 350,-  per maand en aan  
volwassenen (boven 22 jaar) voor een huur tussen de € 350,- en € 500,- 
per maand. Met deze lage huurprijzen bestrijden we tevens armoede en 
laten we de koopkracht stijgen.
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2. VOOR EEN EERLIJKE  
SOCIALE DIENST

Wat we willen: Brood én rozen op tafel

Hoe we dat kunnen: Het Plein is een doolhof. De Sociale Dienst brengen we in 
handen van de samenleving en wordt  overzichtelijk.

Waarom we dat moeten: “Wie werkt heeft brood nodig, maar verdient  
ook rozen.” 
– Amerikaanse socialist Rose Schneiderman in 1912

Het leven is meer dan overleven. Voor een gezellig en zorgeloos leven heeft 
iedereen de zekerheid van voldoende inkomen nodig. Inkomen om te kunnen 
eten en wonen, maar ook om te kunnen ontspannen en genieten. Er hoort meer 
dan alleen brood op tafel te staan.

Toch heeft lang niet iedereen voldoende inkomen voor een financieel zorge-
loos leven, bijvoorbeeld door te lage lonen of door werkloosheid. De lonen in 
bijvoorbeeld de huishoudelijke zorg zijn flink verlaagd. En overwerken of thuis 
doorwerken wordt steeds normaler: de achturige werkdag geldt steeds vaker 
alleen nog voor degene die het salaris betaalt en niet voor degene die het werk 
doet. De meest recente cijfers laten zien dat er in Zutphen ongeveer 2000 men-
sen werkzoekend zijn. Per vacature zijn er 27 werkzoekenden. Daarnaast zijn er 
nog 3190 inwoners arbeidsongeschikt en ongeveer 2100 andere Zutphenaren en 
Warnsvelders die een bijstandsuitkering krijgen. 
De gemeente zou de begeleiding naar nieuw werk of het verstrekken van uit-
keringen goed moeten organiseren, maar laat deze taak over aan ‘Het Plein’. Dit 
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bedrijf heeft een directeur aan het hoofd, die wel een salaris van € 7.038,- bruto 
per maand ontvangt, maar niet ter verantwoording te roepen is door de demo-
cratisch gekozen gemeenteraad. Werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden 
merken dat niet hun welzijn voorop staat, maar de bedrijfsmissie van het Plein: 
zo min mogelijk uitkeringen. Ondertussen heeft de samenleving nauwelijks 
invloed op de wijze waarop mensen naar werk begeleid worden en hoe er wordt 
omgegaan met het verstrekken van uitkeringen.
Werkloosheid is een organisatorisch probleem: het werk dat er is wordt niet 
goed verdeeld. Wie heeft er belang bij deze oneerlijke verdeling van het werk? 
Niet de mensen die werkloos zijn: voor hen betekent werkloosheid veelal stress 
en moeilijkheden. Het zijn ook niet de mensen die wel werk hebben: werkloos-
heid kost de maatschappij alleen maar geld. Ook kleine ondernemers hebben 
er geen belang bij. Alleen voor bazen van vooral de grote bedrijven is werkloos-
heid een uitkomst. Voor hen betekent het: meer winst. Want een baas zegt liever 
tegen zijn personeel: 

        
 ‘Als het je niet bevalt, dan ga je toch ergens  anders heen? 
Voor jou tien anderen!’ 

dan:
        
 ‘Hier heb je loonsverhoging, want ik wil niet dat je weg gaat.’

Dat eerste kan een baas alleen zeggen, als er ook daadwerkelijk tien werkzoe-
kenden klaar staan om het werk over te nemen. Dat werkloosheid in het belang 
is van de grote bazen is geen verwijt aan het adres van die bazen; het is de con-
clusie van een kritische analyse van ons economische systeem. 
Zolang we te maken hebben met dit economische systeem, moeten we de 
begeleiding naar werk en het verstrekken van uitkeringen zo goed mogelijk 
organiseren. Dat kan niet door dit over te laten aan een organisatie waar we zelf 
niet over gaan. 

Daarom is er een Zutphens banenloket nodig, dat als enige doel heeft: mensen 
aan een baan helpen, op een menswaardige manier. En daarnaast een Zutphens 
uitkeringsloket, dat het verstrekken van uitkeringen eerlijk en menswaardig 
organiseert. Beide onder leiding van een politiek verantwoordelijke wethouder, 
die ter verantwoording te roepen is door de democratisch gekozen gemeente-
raad.
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3. VOOR HUISHOUDELIJKE ZORG 
ZONDER MARKTWERKING EN 
ZONDER EIGEN BIJDRAGE

Wat we willen: Zorg voor iedereen

Hoe we dat kunnen: We schaffen de boete op zorg en ondersteuning, kortweg 
‘de eigen bijdrage’, af en we stoppen de  marktwerking in de huishoudelijke zorg. 

Waarom we dat moeten: “Het zijn de ontelbare kleine daden van onbekende 
mensen die de basis leggen voor belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis. 
Zij zijn degenen die dingen hebben bereikt in het verleden. Zij zullen het in de 
toekomst ook moeten doen.” 
– Historicus Howard Zinn in zijn boek De geschiedenis van het Amerikaanse volk

In een sterke gemeenschap is de vraag of iemand zorg en ondersteuning krijgt 
geen kwestie van liefdadigheid of winstbejag. In een beschaafd land is de zorg 
voor iedereen geregeld, omdat de kans groot is dat we die vroeg of laat alle-
maal nodig  hebben. Nog beter is het als we geen zorg nodig hebben, daarom is 
 preventie belangrijk. 

Terwijl dit vanzelfsprekend zou moeten zijn, merken veel mensen dat de zorg 
en ondersteuning die zij nodig hebben er op achteruit zijn gegaan. De verschra-
ling van de zorg is het gevolg van privatisering en vermarkting. Daardoor zijn 
efficiëntie, bureaucratische controle en winst boven de menselijke maat komen 
te staan. Veel zorgtaken gaan via de Zorgverzekeraar of de Rijksoverheid en daar 
heeft de gemeente geen invloed op. De gemeente gaat wel over de huishoude-
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lijke zorg. Inwoners van Warnsveld en Zutphen die daar afhankelijk van zijn, 
 werden keer op keer gekort op hun zorguren. Daarbij kregen zij ook nog eens 
steeds wisselende medewerkers over de vloer in plaats van hun vertrouwde 
hulp, die iedere week langs kwam. De mensen die dit huishoudelijke werk doen, 
gingen er na vele kortdurende onzekere contracten in loon steeds op achter-
uit. Tot ze nauwelijks het wettelijk minimumloon van zo’n € 9,- bruto per uur 
overhielden. Aan de top ontvangt de baas van zorggroep Alliade ondertussen 
€ 250.984,- per jaar. Zo’n 40 thuiszorgers werkten dus een volle maand per 
jaar alleen maar om genoeg geld te verdienen voor het salaris van de baas. De 
gemeente schreef iedere twee jaar een wedstrijd uit voor zorgbedrijven, die zo 
goedkoop mogelijk huishoudelijke zorg konden bieden. Het gevolg was dat de 
mensen die het werk doen steeds tijdelijke contracten kregen en keer op keer 
werden ontslagen. De patiënten wisten niet waar ze aan toe waren, terwijl juist 
de vertrouwensrelatie en de signaleringsfunctie in de zorg zo van belang zijn.  

Dat ging zo door totdat tientallen thuiszorgers, de vakbond en de SP in 2012 de 
handen ineen sloegen en zeiden: ‘Zo kan het niet langer’. Na een vijf jaar durend 
gevecht wil een meerderheid in de gemeenteraad nu eindelijk een einde maken 
aan de marktwerking in de huishoudelijke zorg. Nu is het tijd voor een Stichting 
Huishoudelijke Zorg Zutphen. Daarmee maken we een einde aan onnodig hoge 
topsalarissen en aan marktwerking. Deze stichting wordt verantwoordelijk 
voor de uitvoering van de huishoudelijke zorg in de gemeente. Daarmee komt 
een einde aan op winst beluste zorgbedrijven en gaan thuiszorgers weer een 
 fatsoenlijk salaris verdienen. Daarbij schaffen we de eigen bijdrage voor de 
WMO af. De wethouder geeft leiding aan deze stichting, waardoor de bevolking 
via de democratisch gekozen gemeenteraad invloed heeft op het beleid van 
de stichting. Thuiszorgers hebben veel inspraak, onder meer via de Raad van 
Bestuur.



VERKIEZINGSPROGRAMMA

12 13

4. VOOR MEER MACHT VOOR MENSEN

Wat we willen: Zeggenschap en openheid

Hoe we dat kunnen: We richten Buurtraden op die het laatste woord hebben 
over veranderingen in hun buurt,  en we stellen journalisten in staat kritisch 
onderzoek te doen.

Waarom we dat moeten: “Zijn naam is democratie. Omdat invloed bij ons niet 
een voorrecht is van weinigen, maar een recht van velen.”
– Atheens staatsman Pericles. Vijfde eeuw voor Christus

Menselijke waardigheid kan het best gegarandeerd worden als mensen zelf 
 zeggenschap over het leven hebben. Waar het gaat om beslissingen die meerde-
re mensen aangaan, met soms tegengestelde belangen, moeten die beslissingen 
in onderling overleg of bij meerderheid van stemmen genomen worden. Door 
mensen zelf of via gekozen vertegen woordigers.  

Vaak worden de inwoners van Zutphen overvallen door zaken, waarover zij 
helemáál niet konden meebeslissen. Plots moet men uit de krant vernemen 
over een brug die pal voor het huis langs komt of over een cultuurcluster in de 
achtertuin. 

Onze democratie blijkt op dat soort momenten een eendagsdemocratie: één dag 
in de vier jaar heeft de bevolking het voor het zeggen. Daarna wordt de zeggen-
schap beperkt. De elite heeft het er moeilijk mee om het laatste woord ook na 
verkiezingsdag bij de bevolking te laten. Er worden wel pogingen ondernomen 
om de bevolking te ‘betrekken’, maar dat blijft meestal beperkt tot meepraten, 
in plaats van beslissen.
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Daarom richten we in elke buurt een ‘Buurtraad’ op. Alle stemgerechtigde inwo-
ners van die buurt maken automatisch deel uit van die Buurtraad. De Buurtraad 
komt niet structureel bij elkaar, maar moet door het gemeentebestuur bij elkaar 
worden geroepen bij belangrijke besluiten over grote ingrepen in de omgeving. 
Bij de plaatsing van bijvoorbeeld een brug of windmolens in een buurt moet de 
Buurtraad bij elkaar geroepen worden. Na discussie beslissen de  
inwoners van de buurt bij meerderheid van stemmen. 

Democratie is niet alleen een recht. Het brengt ook plichten mee. De belangrijk-
ste is de plicht van betrokkenheid. We mogen van iedereen verwachten dat zij 
de door hen gekozen vertegenwoordigers actief volgen en aanspreken op hun 
handelen of nalaten. Daar staat tegenover dat besluiten in openbaarheid wor-
den genomen en er voldoende deskundige journalisten zijn om verslag te doen 
van debat en besluiten.

Om besluiten überhaupt uit de krant te kunnen vernemen is een stevige lokale 
journalistiek nodig. Maar de lokale media hebben het moeilijk. Redacties wor-
den kleiner, terwijl de verantwoordelijkheid van de gemeentes groter wordt. 
De kwaliteit van de lokale journalistiek is afgenomen sinds multinational De 
Persgroep eigenaar is van meerdere belangrijke lokale kranten. Het vak van de 
journalistiek wordt stelselmatig uitgehold ten behoeve van de winst. Gelukkig 
zijn er ook  journalisten die niet afhankelijk zijn van de grillen van De Persgroep, 
maar zij zijn weer volledig afhankelijk van de opbrengsten van advertenties op 
hun nieuwswebsite, waardoor fastfoodnieuws een hogere waarde krijgt dan 
degelijke onderzoeksjournalistiek.  

Daarom treden we in overleg met lokale journalisten over de oprichting van een 
Fonds voor de Zutphense Onderzoeksjournalistiek. 
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5. VOOR EEN STERKE GEMEENSCHAP

Wat we willen: Dwars tegen de tijdsgeest in bouwen aan een sterke 
 gemeenschap

Hoe we dat kunnen: We verlagen de contributies en verhogen de Meedoen- 
regeling, zodat iedereen mee kan doen aan sportieve en culturele activiteiten.

Waarom we dat moeten: “Als kunst, en solidariteit, en een overheid met visie, 
als dat allemaal niet meer van deze tijd is, dan is het tijd voor andere tijden.” 
– Herman Finkers tijdens College Tour, 2015

De mens is een sociaal wezen en gedijt het best als die zich verbonden voelt 
met anderen, als die over zijn eigen lot kan beslissen en als die nuttig kan zijn 
voor anderen. Daarom is sociale samenhang nodig: een buurt die naar elkaar 
omkijkt, een  bezoek aan het theater of de bioscoop met je geliefde, op zaterdag 
met de kinderen naar het voetbal, ’s avonds uit met  
vrienden en vriendinnen en op zondag op de koffie bij oma.

Maar sinds de opkomst van het neoliberalisme in de jaren ‘80 zien we steeds 
minder sociale samenhang. Individualisering en egocentrisme werden impliciet 
en expliciet aangemoedigd. Presteren ging voor gezelligheid. Collega’s werden 
concurrenten. Buren werden onbekenden. De samenhang in de samenleving 
werd kapotgeslagen. De verandering van de samenleving heeft ook invloed 
gehad op wat mensen denken, voelen en vinden. We leven in een samenleving 
die uitdrukkelijk steeds meer  individualistisch en onpersoonlijk, concurrerend 
en prestatiegericht is. Het neoliberalisme was de ideologie die zei: 
‘Gemeenschap en solidariteit zijn niet meer van deze tijd.’ 
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Wij willen dwars tegen die tijdgeest in gaan. Wij willen tegen de stroom in gaan. 
Op weg naar een samenleving waar weer tijd voor elkaar is. Waar buren beken-
den zijn en collega’s kameraden. We delen mensen niet op in hokjes gebaseerd 
op hun religie, etniciteit, geaardheid of afkomst. Wij strijden voor samenhang, 
solidariteit en vooruitgang voor de hele samenleving. Zutphen is een gemeente 
van de menselijke maat. Je kunt er letterlijk in een dag omheen lopen. Juist hier 
kunnen we bouwen aan hechte gemeenschappen. Maar daarvoor is het onder 
andere nodig dat voetbal, dansles, muziekles en andere sportieve en culturele 
activiteiten voor iedere inwoner van Zutphen toegankelijk worden. Daarom 
verlagen de organisaties hun contributies in ruil voor verlaging van de huurprijs 
van de accommodaties die zij van de gemeente huren. De Meedoen- 
regeling verhogen we naar € 200,- per jaar. En iedere inwoner van Zutphen 
krijgt jaarlijks een vrijkaartje voor de Stedelijke Musea. 
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6. VOOR EEN VEILIGE BUURT 

Wat we willen: Een veilige samenleving

Hoe we dat kunnen: We stellen Buurtbudgetten beschikbaar zodat inwoners 
verzoeken tot veiligheidsmaatregelen in hun straat kunnen indienen. 

Waarom we dat moeten: Je woning is bij uitstek een plek waar je rust moet kun-
nen vinden en waar je je veilig moet kunnen voelen. Angst voor  
inbraken doet je nachtrust geen goed. Hetzelfde geldt voor je buurt: het is fijn 
als  kinderen rustig kunnen spelen, zonder last te hebben van gevaarlijk en hard-
rijdend verkeer. En het geldt ook voor onze stad: na een avondje stappen, wil je 
niet te maken krijgen met zinloos geweld.

Helaas zien we dat in een jaar tijd het aantal woninginbraken in Zutphen met 
ruim 30% is toegenomen. In veel buurten met kinderen is behoefte aan bloem-
bakken of drempels in de straat om het te hard rijdend verkeer tot oplettendheid 
te dwingen. En er blijven zich geweldsincidenten in de binnenstad voordoen.
Daarom moeten we crimineel gedrag aanpakken, veilige buurten en speel-
plekken bouwen en zinloos geweld voorkomen. Wanneer de verbondenheid 
tussen mensen weggeslagen wordt komen mensen tegenover elkaar te staan. 
En als buren elkaar niet meer kennen, omdat iedereen hele dagen druk is, dan 
wordt het moeilijker om naar elkaar om te kijken en de drempel om de ander te 
 besodemieteren wordt lager.

De belangrijkste voorwaarden voor een veilige stad, een veilige buurt en een 
veilige woning is voldoende politie en samenhang in de buurt. Daarom is het 
nodig om meer wijkagenten aan te stellen. De burgemeester zal dit met politie 
en officier van justitie af moeten spreken. Van belang is dat deze wijkagenten in 
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staat worden gesteld om voeling te houden met de inwoners van de wijk, zo min 
mogelijk buiten hun wijk zullen werken en zo min mogelijk achter het bureau 
hoeven werken.
Indien nodig worden camera’s in de binnenstad opgehangen. Camera’s kunnen 
zien maar niet ingrijpen. Daarom mogen  camera’s nooit worden opgehangen 
ter vervanging van politieagenten. De beelden op de camera’s worden alleen 
gebruikt door politie en na korte tijd vernietigd om privacy te bewaken. 

Daarnaast moeten bewoners van een straat verzoeken in kunnen dienen voor 
veiligheidsmaatregelen in de buurt. Denk aan drempels, verlichting en derge-
lijke. Er komen buurtbudgetten beschikbaar om deze verzoeken in te willigen. 
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7. VOOR EEN RECREATIEZWEMBAD  
 MÉT GLIJBAAN EN BUITENBAD

Wat we willen: Een gezonde samenleving

Hoe we dat kunnen: We bouwen zwembad de IJsselslag om tot recreatiebad met 
glijbaan én buitenbad en maken gezond leven makkelijker. We zorgen dat er 
meer te doen is voor jongeren.

Waarom we dat moeten: Wie gezond is, is gelukkiger. Daarom zou het makkelijk 
moeten zijn om een gezond leven te leiden. En als men ongezond leeft, dan zou 
het in ieder geval een eigen keuze moeten zijn. Kinderen horen vrij te zijn om 
te spelen, om hun fantasie, motivatie en samenwerking te ontwikkelen, maar 
vooral om te genieten en de wereld te ontdekken. Jongeren moeten de tijd en 
ruimte krijgen om lol te trappen en hun plek in de wereld te  
ontdekken.

Maar het tegendeel is waar: wie gezond wil leven moet daar veel moeite voor 
doen en is veel geld kwijt. Kinderen krijgen steeds minder tijd en ruimte om 
vrij te spelen en steeds meer jongeren en volwassenen lijden aan 21ste-eeuwse 
volksziekte nummer 1: burn-out. Er is weinig te doen voor jongeren in Zutphen, 
en gezond voedsel is duur. Bedrijven als Flamco vervuilen onze bodem, maar 
maken deze niet schoon als ze vertrekken. Gezond leven valt niet mee.

Bedrijven hebben belang bij zo min mogelijk productiekosten en zo veel 
 mogelijk omzet. Dus als zij de mogelijkheid krijgen om te vertrekken zonder 
hun troep achter zich op te ruimen of om eten vol te stoppen met vergif als het 
daar goedkoper van wordt, dan is de kans groot dat ze dat doen. Om dezelfde 
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reden heeft de baas belang bij mensen die overwerken. Door het individualisme 
en de prestatiecultuur presteren kinderen en jongeren zich te pletter: op school 
of studie, daarna tijdens huiswerk, ‘s avonds op muziekles of sport, en onder-
tussen moeten ze ook nog een brede sociale kring onderhouden. Er is steeds 
minder ruimte om te vervelen, te spelen of om fouten te maken, terwijl dat heel 
gezond is. Misschien is ons zwembad daar wel het meest typerende voorbeeld 
van: in plaats van een recreatiebad met glijbaan en buitenbad, waar kinderen 
hun fantasie de vrije loop kunnen laten en jongeren ‘s zomers kunnen chillen, 
koos de Zutphense politieke elite voor een vierkant wedstrijdbad.

Wij gaan voor een gemeente waar het zo eenvoudig mogelijk wordt om een 
gezond leven te leiden. Een gemeente als Zutphen verdient alleen daarom al een 
recreatiebad inclusief glijbaan en een buitenbad. Daarnaast zijn meer openbare 
watertap punten nodig, in parken en langs populaire wandelroutes. Van het 
’s-Gravenhof, de IJsselkade, het Emerpark en andere  plekken in Zutphen maken 
we openbare ontmoetingsplekken, waar iedereen gratis kan verblijven zonder 
verplicht een drankje af te moeten nemen van bijvoorbeeld een terraseigenaar. 
En op meerdere plaatsen in dorp en stad komen openlucht fitnessplekken. 
Wij rekenen op u.
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ONZE OPROEP
21 maart 2018 is een belangrijke dag. U kiest wie uw vertegenwoordiger in de  
gemeenteraad wordt. Maar ook daarna moet u het voor het zeggen hebben.  
Zutphen kan meer zijn dan een eendagsdemocratie. 

Niemand kan u die zeggenschap geven. Die moet u zelf afdwingen. En de SP is 
daarin uw bondgenoot. Want de toekomst van onze gemeente wordt niet bepaald 
op verkiezingsdag, maar op alle momenten waarop gewone Zutphenaren en  
Warnsvelders zich gaan bemoeien met hun stad of dorp.

Daarom knokten we samen met cultuurliefhebbers tegen de komst van het 
 prestigeproject Broederenklooster, met buurt bewoners tegen de komst van een 
brug over de Vispoortgracht en voor bestrating bij de onverharde Laan van de  
Highlanders, en met ondernemers voor de afschaffing van de reclamebelasting.

Dus bent u net als ons…
 
• voor huurwoningen van maximaal € 500,- per maand
• voor een eerlijke sociale dienst
• voor huishoudelijke zorg zonder marktwerking
• voor de afschaffing van de boete op zorg en ondersteuning
• voor buurtraden 
• voor een Fonds voor de Zutphense Onderzoeksjournalistiek
• voor een sterke gemeenschap
• voor verlaging van de contributies
• voor een veilige buurt
• en voor een recreatiebad mét glijbaan en buitenbad?

Dan hebben we u nodig. Want voor dit soort veranderingen is meer nodig dan  
alleen een wandeling naar de stembus. 
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.

ZUTPHEN.SP.NL


