
Tientallen geïnteresseerden 

luisterden op 19 maart in buurthuis 

De Regenvalk naar o.a. Tweede 

Kamerlid Renske Leijten en SP-

raadslid Bart van Kent. Door de 

bezuinigingen op de zorg dreigen 

ruim 2.000 ontslagen in Den Haag, 

klanten die hun zorg verliezen en 

dus eerder in een verzorgingstehuis 

terecht komen. Leijten: “Door 75% 

van het budget voor thuiszorg te 

schrappen verliezen 100.000 thuiszorgers hun baan. Zij kloppen vervolgens 

aan bij de gemeente voor een uitkering. Niet goedkoper dus maar wel veel 

werkeloosheid en mensen die zorg verliezen”.  

Van Kent: “Dit gemeentebestuur heeft de thuiszorg voor 9,02 euro per uur 

aanbesteed. Minder dan het salaris van een schoonmaker en dus veel te laag 

voor een zorgverlener. Er is maar een optie: deze plannen moeten van tafel!”. 

John van Mullen van de FNV riep eenieder op om op 6 april te strijden tegen 

de bezuinigingen op thuiszorg. 
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Bijlage in de Tribune van de 

Socialistische Partij 

VERKOOP HTM VERKOOP HTM VERKOOP HTM VERKOOP HTM AANAANAANAAN NS  NS  NS  NS SLECHTSLECHTSLECHTSLECHT    VOORVOORVOORVOOR    

DEDEDEDE    STADSTADSTADSTAD    
De stad Den Haag en het 

Haagse openbaar vervoer 

halen weinig voordeel uit de 

aandelenverkoop van HTM aan de 

NS, stelt de SP. Op 28 maart werd 

de deal besproken met de wethouder, waarbij de NS 49% van de 

aandelen van HTM in bezit krijgt. SP-raadslid Bart van Kent: "De HTM 

moet bij de verkoop zelf flink investeren en daarnaast verdwijnt ook een 

deel van de zeggenschap over de HTM. De SP is daarom tegenstander van 

deze deal. Samenwerking prima, maar de HTM moet Haags blijven!"  

Agenda 

Zaterdag 6 april 

12.00 - 15.00 uur 

Thuiszorgdemonstratie 

Malieveld Den Haag 

Dinsdag 9 april 

17.00 - 18.30 uur 

Enquete ‘Openbaar Ver-

voer’ op Hollands Spoor 

Woensdag 10 april* 

19.00 - 21.30 uur 

Algemene ledenavond 

Over democratisering van 

de economie Aanmelden 

via denhaag@sp.nl  

Woensdag 10 april 

10.00 - 14.00 uur 

Verspreiden ouderenkrant 

Aanmelden via Hannie 

hannievdsman@ziggo.nl / 

0654332067  

Zaterdag 20 april 

11.00 - 17.00 uur 

Regioconferentie in 

WTC R’dam over democ-

ratisering van de arbeid. 

Opgeven: denhaag@sp.nl 

Vrijdag 26 april 

van 19.30 - 22.30 uur 

Algemene ledenavond  

ACTIEBEREIDHEID GROOT TIJDENS 

THEMA-AVOND THUISZORG 

* SP Den Haag 

Allard Piersonlaan 48 

2522 MR, Den Haag 

T: 06-543 320 67  

E: denhaag@sp.nl 

Voor meer nieuws en 

uitgebreide info naar: 
http://denhaag.sp.nl of 

facebook.com/SPDenHaag  

SP-kamerlid Renske Leijten spreekt de zaal toe  

November vorig jaar diende de SP een voorstel in om de 

beheerder van de speeltuin aan de Schapenlaan te behouden. 

Dit voorstel werd toen unaniem door de Haagse 

gemeenteraad ondersteund. De beheerder van de speeltuin 

heeft een groot netwerk in de Schilderswijk en is van grote 

waarde voor de veiligheid in en om de speeltuin. Inmiddels is 

dit SP-voorstel ook daadwerkelijk uitgevoerd. De beheerder 

heeft een vaste aanstelling gekregen! 

SUCCES: BEHEERDER SPEELTUIN SCHAPENLAAN GERED 

Vrijdag 3 mei  

Tribunes vouwen * 

19.00 - 21.30 uur 



Op maandag 25 maart bezochten ruim 150 bewoners een 

bewonersbijeenkomst van de wooncomplexen Via Salsa en 

Cabo Verde. Onderwerpen waren langdurige klachten over de 

verwarming en ventilatie. Op de bewonersbijeenkomst werden 

klachten in kaart gebracht. SP-fractievoorzitter Ingrid 

Gyömörei beloofde de bewoners ondersteuning bij hun strijd. 

“Deze massale opkomst, terwijl het zo koud is, bewijst voor mij dat er 

wel degelijk iets aan de hand is” aldus Gyömörei. De bewoners-

commisie komt samen met de advocaat snel met een actieplan.  
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In maart was de SP weer actief 

op veel plekken in de stad. Als 

levende klok om het theater aan 

het Spui te helpen met een 

nieuwe tribune, flyeren voor de 

avond over de thuiszorg en erg 

enthousiast op buurtonderzoek in 

het Valkenbos-kwartier. 

De SP steunt de 

medewerkers van de 

veegdienst in hun strijd 

om te blijven werken 

bij stadsbeheer Den Haag. De gemeente is van plan om de 

veegdienst te privatiseren en buiten de gemeente te plaatsen. Een 

dom plan volgens SP-raadslid Bart van Kent: "De veegdienst is 

efficiënt en werkt goed, er wordt zelfs fors winst gemaakt. Wij 

moeten trots zijn op de medewerkers van de veegdienst en ik zal 

daarom alles op alles zetten om te bereiken dat deze belangrijke 

medewerkers gewoon in dienst van de gemeente blijven." 

Vanaf woensdag 17 april zal de 

Hulpdienst van de SP Den Haag 

weer een spreekuur houden. De 

hulpdienst is er voor mensen die 

problemen hebben met (onder 

andere) het aanvragen van zorg of 

voorzieningen op basis van de Wet 

Maatschappelijke Ondersteuning, 

subsidies, huurproblemen en 

sociaal-economische problemen. 

 

De medewerkers van de Hulpdienst 

geven informatie en advies of 

kunnen doorverwijzen naar iemand 

die verder kan helpen. Vaak worden 

mensen van het kastje naar de 

muur gestuurd of raken verdwaald 

in het woud van regels en 

procedures. Een helpende hand 

voor het oplossen van problemen 

met de baas, verhuurder of 

gemeente kan dan een uitweg 

bieden. SP-Hulpdiensten hebben 

niet alleen als doel om mensen te 

helpen. Bijna alle afdelingen binnen 

de SP hebben een Hulpdienst. Als er 

meerdere hulpvragen over een 

zelfde onderwerp binnen komen is 

dat voor ons een teken dat er iets 

niet goed zit. Door middel van 

acties kunnen we vervolgens 

proberen deze zaken op te lossen. 

Ook kunnen wij als afdeling de 

fracties in de Haagse 

gemeenteraad, Provinciale Staten 

en de Tweede Kamer wijzen op 

bepaalde punten die ons opvallen. 

 

De Hulpdienst is vanaf 17 april op 

woensdagen tussen 19:00 en 20:30 

uur telefonisch bereikbaar op 070-

3901212 en u kunt langs komen op 

het afdelingspand. Buiten deze 

tijden kan een boodschap 

achtergelaten worden bij de Haagse 

gemeenteraadsfractie via het 

telefoonnummer 070-3533734. 

Verder is de Hulpdienst te bereiken 

via hulpdienstdenhaag@sp.nl en via 

de site http://

denhaag.sp.nl/

hulpdienst.stm. 

 

Daniël de Wit 

Voorzitter SP Den Haag  

SP-HULPDIENST START WEER STEUN VOOR STRIJD MEDEWERKERS 

VEEGDIENST 

NIET BEDELVERBOD, MAAR HANDHAVING OPLOSSING OVERLAST 

MASSALE OPKOMST BEWONERSBIJEENKOMST 

 TIEF  SP  ACTIEF  SP  ACTIE 

VVD-wethouder Revis spreekt de zaal vegers toe  

Het college wil een bedelverbod in Den Haag instellen. De SP vindt 

een bedelverbod symptoombestrijding en wil dat juist de 

onderliggende problemen aangepakt worden door stadsbestuur, 

politie en recherche. Met de huidige regels kunnen bedelaars en 

straatmuzikanten die overlast geven al prima aangepakt worden. De 

partij heeft daarom niet ingestemd met het verbod, maar het 

stadsbestuur opgeroepen te stoppen met het gedogen van overlast 

op straat. SP-fractievoorzitter Ingrid Gyömörei: "Sinds een paar 

maanden constateren we dat dit consequent afneemt en de overlast 

dus groter wordt.” 


