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Bijlage in de Tribune van de 

Socialistische Partij 

Agenda 

“Een investeringsplan tegen 

armoede in plaats van bizarre 

prestigeprojecten zoals het 

cultuurpaleis, kabelbaan, topsportcentrum, 

en kroonluchters in de Grote Marktstraat. 

Dat is de keuze die we nu moeten maken,” 

aldus SP-lijsttrekker Bart van Kent. Van Kent 

reageert verontrust op de nieuwe 

armoedecijfers waaruit blijkt dat ruim 70.000 

mensen in Den Haag in armoede leven. 

“Armoede is geen tegenslag, maar een 

aanslag. Een aanslag op de kansen van 

kinderen in arme gezinnen, een aanslag op 

de gezondheid en het sociaal leven. Voor een 

fatsoenlijk stadsbestuur moet het voorkomen van armoede prioriteit 

nummer 1 zijn,” aldus Van Kent.   

In het concept verkiezingsprogramma (dat alle leden via denhaag@sp.nl 

kunnen aanvragen) maakt de SP tientallen miljoenen vrij om de komende 

jaren de armoede in Den Haag te bestrijden. Onder andere door ten 

minste het minimumloon te betalen aan mensen die de stad schoonmaken, 

het afschaffen van de bijzondere bijstand als lening en 20 miljoen om een 

aanvalsplan tegen armoede uit te voeren.  

Maandag 9 december * 

Vanaf 19:30 uur 

Openbare avond over 

vluchtelingen met SP 

2e Kamerlid Sharon 

Gesthuizen  

Dinsdag 10 december 

19.00 -22.00 uur 

Filmhuis Den Haag, Spui 191  

Debat na film 'The Spirit of 

'45 met Bart van Kent, Arno 

Rutte (VVD) Menno Huren-

kamp en Frans Bromet 

Woe. 18 december ** 

Vanaf 19.30 uur * 

Ledenvergadering con-

cept verkiezingsprogram 

Zondag 12 januari * 

11.00 - 17.00 uur 

Ledenvergadering ** 

Gem. verkiezingen ‘14 

Zondag 5 januari ** 

Vanaf 16.00 uur * 

Nieuwjaarsborrel  

Maandag 6 januari ** 

Vanaf 19.30 uur * 

Ledenvergadering over 

concept EU programma 

Bestuursvoorzitter van 

het Haga-Ziekenhuis 

Chiel Huffmeijer heeft 

de 'Grootste Graaier-

verkiezing' gewonnen. 

De ontmoedigings-

prijs, een gouden 

hark, werd uitgereikt 

door SP-lijsttrekker 

Bart van Kent. Van 

Kent: "Het is jammer 

dat men de prijs niet 

in ontvangst wilde 

nemen. Het salaris 

wordt met publiek 

geld betaald en de 

heer Huffmeijer zou hierover ook publiekelijk verantwoor-

ding moeten afleggen. Toch hopen we dat de boodschap 

is aangekomen en dat hij ‘n deel van z'n salaris inlevert."  

*Op de Allard 

Piersonlaan 48 
 

** Opgeven met 

een e-mail naar 

denhaag@sp.nl  

Op zaterdag 30 november was de 

Haagse SP aanwezig bij de FNV-

manifestatie 'Voor koopkracht en 

echte banen' in Utrecht.  

COLLEGE MEDEVERANTWOORDELIJK 

VOOR STIJGENDE ARMOEDE 

De bestuursvoorzitter (377.762 euro/jr) 
weigerde de prijs in ontvangst te nemen 
en stuurde zijn persvoorlichter. 

CHIEL HUFFMEIJER 'GROOTSTE 

GRAAIER' VAN DEN HAAG 

Je huisbaas nomineren kan via 
www.huisjesmelkervanhetjaar.nl of mail naar: 
rooddenhaag@sp.nl. Met de opgegeven informatie wordt 
vertrouwelijk omgegaan. Verkiezing loopt tot eind 2013.  

ROOD ZOEKT SLECHTSTE 

HUISBAAS VAN DEN HAAG 
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Dinsdagochtend 

onthulde ROOD, jong 

in de SP, feestelijk de 

nieuwe naam van het 

Ministerie van Sociale 

Zaken en 

Werkgelegenheid. 

“Door de 

kabinetsplannen 

verliezen veel 

mensen hun baan. 

Alleen al 100.000 mensen in de zorg komen door de bezuinigingen 

zonder werk te zitten. Daarom heet het voortaan het Ministerie van 

Sociale Zaken en Werkloosheid”, aldus ROOD-leider Andreas Kort.  

Onlangs verscheen de Basta, een 

krant over de gemeenteraads-

verkiezingen en de campagne van 

de SP. In Den Haag worden 

komende weken 60.000 kranten 

verspreid. U kunt de Basta online 

lezen op onze site www.sp.nl.  
 

In de krant staat een uitgebreid 

interview met de Haagse SP-

lijsttrekker Bart van Kent.  

Van Kent zegt in het interview: 

"Deze tijd eist sociale keuzes! En 

die maken wij als enige. 

Armoedebestrijding, betaalbare 

woningen en eerlijk werk voor 

eerlijk loon. In een rijk land hoort 

geen plek te zijn voor armoede, 

uitbuiting en erbarmelijk slechte 

woningen." 
 

Uw hulp bij het verspreiden 

van Basta-kranten is van harte 

welkom. Coördinator is Hannie 

van der Sman (e-mail: 

hannievdsman@ziggo.nl, tel. 

06-543 320 67).  
 

Kranten kunt u in uw eigen buurt 

verspreiden of samen met andere 

SP’ers in de volgende buurten:  
 

 woe. 11 december in Duinzigt  

Verzamelen 19.30 uur eindpunt 

bus 22 

 za 21 dec. op de Haagse Markt  

Verzamelen ingang Hobbemaplein 

om 13.00 uur  

 ma 23 dec. in Leidschenveen  

Verzamelen om 10.30 uur station 

leidschenveen (lijn 3) 

 za 28 dec. in Morgenstond, 

verzamelen om 10.30 

busstation Leyweg  
 

Daniël de Wit 

 

Voorzitter SP  

Den Haag  

BASTA! DE KRANT 

Uit onderzoek van NRC Handelsblad blijkt dat de gemeente Den 

Haag voor ruim 300.000 euro adviesbureaus heeft ingehuurd om te 

adviseren over de decentralisaties van jeugdzorg en langdurige 

zorg. Dit geld kan beter direct uitgegeven worden aan zorg en 

zorgverleners. SP-raadslid Bart van Kent: "Binnenkort moet de 

gemeente deze taken zelf uitvoeren op het gebied van jeugdzorg 

en langdurige zorg, het is daarom belangrijk dat de gemeente zelf 

deze kennis in huis haalt en niet voor de hoofdprijs inhuurt. De 

gemeente zou zo min mogelijk in zee moeten gaan met dure 

adviesbureaus en externen, zeker in tijden van bezuinigingen."  

GEEN ZORGGELD NAAR DURE ADVIESBUREAUS 

Uit onderzoek blijkt dat in Den Haag het gebruik van het openbaar 

vervoer en de fiets fors is afgenomen. De SP ziet in beide vervoers-

middelen een belangrijke oplossing voor de slechte luchtkwaliteit in 

Den Haag. SP-raadslid Bart van Kent: "In de afgelopen jaren is fors 

bezuinigd op het openbaar vervoer in de stad dus rijden er minder 

(vaak) trams en bussen. We moeten het OV zo snel mogelijk juist weer 

aantrekkelijker maken voor reizigers!"  

Ook wil de SP zorgen voor minder opstoppingen en files door een 

betere afstemming van stoplichten, meer ongelijkvloerse kruisingen en 

meer Park&Ride voorzieingen (parkeerplaatsen aan de randen van de 

stad met snel en goed openbaar vervoer).  

Het opheffen van parkeerplaatsen en verbieden van busjes en 

bepaalde auto's om de stad in te rijden ziet de SP niet als een goede 

oplossing. "Het hebben of gebruik van een auto is voor veel mensen 

niet altijd een keuze. Veel ZZP'ers en voor het MKB is een busje of een 

auto bittere noodzaak”, aldus Van Kent. 

NIEUWENIEUWENIEUWENIEUWE    NAAMNAAMNAAMNAAM MINISTERIE  MINISTERIE  MINISTERIE  MINISTERIE VANVANVANVAN SOCIALE ZAKEN SOCIALE ZAKEN SOCIALE ZAKEN SOCIALE ZAKEN    

LUCHTKWALITEITLUCHTKWALITEITLUCHTKWALITEITLUCHTKWALITEIT    MOETMOETMOETMOET    BETERBETERBETERBETER    

STROOMCONTAINERS CONRADKADE STROOMCONTAINERS CONRADKADE STROOMCONTAINERS CONRADKADE STROOMCONTAINERS CONRADKADE EINDELIJKEINDELIJKEINDELIJKEINDELIJK    VERPLAATSTVERPLAATSTVERPLAATSTVERPLAATST    
De door de HTM illegaal geplaatste stroomcontainers, de zogenaamde tractie-

onderstations, aan de Conradkade gaan verplaatst worden. De SP feliciteert de bewoners 

met dit succes en complimenteert de gemeente en de HTM dat nu eindelijk naar de 

bewoners geluisterd wordt. SP-fractievoorzitter Ingrid Gyömörei: "We zijn blij dat de 

bewoners aan de Conradkade nu hun rust weer terug gaan krijgen. Ook zijn we blij dat 

de HTM en gemeente er nu alles aan doen om de stroomcontainers op een ordentelijke 

manier te herplaatsen. Complimenten voor deze juiste werkwijze."  


