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Bijlage in de Tribune van de 

Socialistische Partij 

Tijdens de ledenvergadering kiezen we een nieuw bestuur en zal 
de gemeenteraads-fractie een update gevenover de huidige 
politieke situatie in Den Haag. Na aanmelding ontvangt u de 
vergaderstukken voor deze vergadering. Aanmelden via 
denhaag@sp.nl 

Proost mee met de Haagse SP-fractie op een mooi, strijdbaar en 
sociaal 2013! We doen dit in het Theatercafé studio 3 van het 
Danstheater. Aanmelden kan via sp@denhaag.nl of door de 
voicemail in te spreken op 070 - 353 37 34. 

DEBAT DEBAT DEBAT DEBAT MISLUKKENMISLUKKENMISLUKKENMISLUKKEN CULTURELE  CULTURELE  CULTURELE  CULTURELE 

HOOFDSTAD 2018 HOOFDSTAD 2018 HOOFDSTAD 2018 HOOFDSTAD 2018 BROODNODIGBROODNODIGBROODNODIGBROODNODIG    
Begin december werd bekend dat Den Haag geen kans 
meer maakt om culturele hoofdstad in 2018 te worden. 
Ondanks dat Den Haag geen culturele hoofdstad wordt, 
is al minstens 2,5 miljoen euro verspild aan 
voorbereidingskosten. SP-

fractievoorzitter Ingrid Gyömörei: 
"De SP is altijd uitermate kritisch 
geweest op dit project. Er wordt 
fors bezuinigd in Den Haag, op 
bijvoorbeeld culturele instellingen. 
Aan de andere kant worden 
miljoenen euro's gespendeerd om 
Culturele Hoofdstad te worden in 
2018. Een tegenstelling die niet uitlegbaar is!"  

Inmiddels blokkeert de coalitie het debat over deze mislukking 
terwijl dit door acht oppositiepartijen was aangevraagd. 

Haagse SP’ers brengen 
al flink wat Tribunes zelf 
rond. De Tribunes die 
toch nog met de post 
gaan, kosten de afdeling 
geld. Dat zetten we 
liever in bij acties en 
campagnes. Als u ook 
wilt helpen bij het 
rondbrengen van de 
Tribunes laat het weten 
via denhaag@sp.nl of 
bel 06 - 30 39 26 55 

Agenda 

Zondag 20 januari* 

13:00 - 16.00 uur 

Algemene ledenver-

gadering, info onder. 

Vrijdag 8 februari* 

Tribunes vouwen op ons 
pand: 19.15 - 21.30 uur  

Vrijdag 25 januari 

16:00 - 18:00 uur 
Nieuwjaarsborrel SP-

fractie Den Haag 

Theatercafe ‘Studio 3’ 

in Lucent Danstheater 

Adres: Spui 150 

20 JANUARI LEDENVERGADERING 
TRIBUNEHULP 

*SP Den Haag 

Allard Piersonlaan 48 

2522 MR, Den Haag 

T: 06 30 39 26 55  

E: denhaag@sp.nl 

WE WE WE WE WENSENWENSENWENSENWENSEN    UUUU    EENEENEENEEN    GEZONDGEZONDGEZONDGEZOND    

ENENENEN    SOCIAALSOCIAALSOCIAALSOCIAAL    JAARJAARJAARJAAR    TOETOETOETOE!!!!    
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Gisteren werd bekend dat woningbouw-
corporatie Vestia de bewoners uit Spoorwijk 
voor de rechter sleept. De bewoners zijn 
voor een tweede keer in het gelijk gesteld 
door de Huurcommissie. Deze onafhankelijke 
commissie heeft geoordeeld dat de gebreken 
in de woningen van de huurders nog niet 
voldoende zijn verholpen en dat daarom de 
huur wederom met veertig procent wordt 
verlaagd. Vestia is het hier niet mee eens en 
sleept de bewoners voor de rechter. SP-
fractievoorzitter Ingrid Gyömörei is furieus: 
"De houding van Vestia is onacceptabel! In 
plaats van het oplossen van de problemen 
waar deze bewoners soms al meer dan acht 
jaar in zitten, doet Vestia niets anders dan 
dure advocaten op de bewoners afsturen en 
een rechtszaak beginnen. Er is niets van 
overleg geweest tussen Vestia en de 
bewoners sinds de uitspraak van de 
huurcommissie. En wanneer Vestia op zoek 
is naar geld, kan ze beter haar energie en 
geld steken in een rechtszaak tegen oud-
bestuurder Erik Staal die er vandoor is met 
3,5 miljoen euro."  
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BLIJDSCHAP BLIJDSCHAP BLIJDSCHAP BLIJDSCHAP OMOMOMOM    AFBLAZENAFBLAZENAFBLAZENAFBLAZEN    CONGRESHOTELCONGRESHOTELCONGRESHOTELCONGRESHOTEL    OPOPOPOP    

OCKENBURGHOCKENBURGHOCKENBURGHOCKENBURGH    
De SP is verheugd dat het omstreden congreshotel op landgoed Ockenburgh is 
afgeblazen. Al eerder leverde de SP stevige kritiek op het bouwplan wat beoogd 
was midden in een mooi natuurgebied op het landgoed. Zo werd er een druk 
bezocht congreshotel neergezet met een grote parkeerplaats in het groen. SP-
fractievoorzitter Ingrid Gyömörei is blij dat dit ingrijpende plan van tafel is: "Dit 
plan maakte meer kapot dan ons lief is. Ik ben daarom blij dat dit van tafel is. De 
vraag is nu wel wat er gaat gebeuren met het monumentale landhuis, deze is 

inmiddels wel toe aan een opknapbeurt."  

ARROGANTE ARROGANTE ARROGANTE ARROGANTE ZETZETZETZET VESTIA  VESTIA  VESTIA  VESTIA ISISISIS    KLAPKLAPKLAPKLAP    

ININININ    GEZICHTGEZICHTGEZICHTGEZICHT    VANVANVANVAN    BEWONERSBEWONERSBEWONERSBEWONERS    

Een meerderheid in de gemeenteraad heeft 

besloten dat het mogelijk wordt om woningen 

te bouwen in de nabije omgeving van het 

LPG-station aan de Neherkade. Dit 

woningbouwproject, onder de noemer Soho 

C, ligt binnen een straal van 150 meter van 

het LPG-station. Mocht er zich een calamiteit 

voordoen bij het tankstation, is de veiligheid 

niet voldoende geborgd. “Al in 2009 vroeg de 

SP of dit LPG-station verplaatst kon worden. 

Toen steunde een meerderheid van de raad 

de SP nog. Het station zit er nog steeds, 

maar toch wordt het nu mogelijk gemaakt 

hier praktisch naast te kunnen wonen. Op 

deze manier wordt het wel erg spannend 

woning in de Laakhaven.” aldus SP-

fractievoorzitter Ingrid Gyömörei.  

De SP heeft daarom het voorstel waarin het 

bouwen van de woningen voor het project 

Soho C mogelijk wordt niet gesteund. Het 

plan waarin dit mogelijk wordt is het 

bestemmingsplan Laakhaven-west en 

Petroleumhaven. De partij vindt dat de 

veiligheid van de toekomstige bewoners niet 

voldoende geborgd is. Eerder probeerde de 

SP nog het onderwerp uit te stellen, zodat 

nog eens goed over dit onderwerp in een 

volgende vergadering gesproken kon worden. 

Helaas steunde een meerderheid van de raad 

dit verzoek niet.  Een deel van de bewonersgroep 'Effe puffe? Liever niet!'  

EXPLOSIEF EXPLOSIEF EXPLOSIEF EXPLOSIEF WONENWONENWONENWONEN    NAASTNAASTNAASTNAAST LPG LPG LPG LPG----

STATIONSTATIONSTATIONSTATION NEHERKADE NEHERKADE NEHERKADE NEHERKADE    


