
De Haagse SP vindt de riante ontslagvergoeding van twee ton voor Charles 

Evers, oud-bestuurder van Medisch Centrum Haaglanden, zeer ongepast. 

Uit het jaarverslag van 2012 van het ziekenhuis blijkt deze riante 

vergoeding. Bart van Kent doet een klemmend beroep op Charles Evers 

om dit geld terug te storten. Van Kent: “In een tijd waar de lonen in de 

zorg zwaar onder druk staan en de premies oplopen moet je je 

verantwoordelijkheid nemen als bestuurder. Daarnaast kan deze twee ton 

gemeenschapsgeld nu niet aan zorg besteed worden. Zeker in een tijd 

waarin de zorg steeds duurder wordt, is dit onacceptabel.”  
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Bijlage in de Tribune van de 

Socialistische Partij 

Agenda 

Vrijdag 14 juni ** 

13.30 - 16.00 uur 

Bezoek aan brandweer  

Dedemsvaartweg 1 

Vrijdag 14 juni * 

19.30 - 22.00 uur  

Openbare avond 

huisvesting ** 

SP-kamerlid Paulus Janssen 
vertelt over de volkshuis-

vesting en de desastreuze 

Zaterdag 15 juni  

13:00 - 15:00 uur 

Buurten in Schilderswijk 

Verzamelen bij v/d Vennepark, 
Aanmelden bij Hannie van der 
Sman via                           
hannievdsman@ziggo.nl  

Donderdag 20 juni * 

19:30 - 22:00 uur 

kijken we de film: 'Bread and 
Roses'. Aanmelden bij Manon 
via triquartm@gmail.com  

Dinsdag 18 juni * 

19.30 - 21.30 uur** 

Filosofieavond met SP 2e 

Kamerlid Ronald v. Raak 

Vrijdag 21 juni * 

19:30 - 21:30 

Ouderenbijeenkomst 
Aanmelden bij Hannie via    
hannievdsman@ziggo.nl  

GROTERE FIETSENSTALLING 

DEN HAAG CENTRAAL NODIG 

Haga ziekenhuis gaat plof-kippen 
weren. Goed, maar wat doen ze 
tegen plofbestuur-ders? Die 
worden bij Haga financieel 
vetgemest, net zoals bij andere 

Haagse publiekse instellingen. Heb jij al gestemd wie jij de 
Grootste Graaier van Den Haag vindt? Stem via 

http://apps.facebook.com/my-polls/shhkd  

ZO DOOR DE BRIEVENBUS! 
Help je mee de ZO-krant met SP-

nieuws door heel Den Haag te 

verspreiden? Arjen Brouwer komt 

graag een paar stapeltjes langs-

brengen, zodat jij deze in jouw 

buurt kunt verspreiden. Bel Arjen 

op 06-24643707. Bij geen gehoor 

mailen: arjenzeven@hotmail.com  

De SP heeft op 6 juni opheldering gevraagd aan het gemeentebestuur 

over de fietsenstalling van station Den Haag Centraal op het Koningin 

Julianaplein. De fietsenstalling lijkt chronisch overvol en de partij wil dat 

de capaciteit snel vergroot wordt door het bijplaatsen van extra 

fietsenrekken. "Veel fietsen staan nu buiten de rekken en worden 

vervolgens door de gemeente weggehaald, terwijl in deze fietsenstalling 

gewoon te weinig fietsrekken zijn. Ik roep daarom het gemeentebestuur 

op om snel nieuwe rekken te plaatsen." aldus SP-raadslid Bart van Kent.  
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Bart van Kent 

tijdens z'n 

afsluitende 

speech. Meer 

informatie over 

de verkiezing 

van Bart en de 

leden-

vergadering 

staat op pagina 

2 in de column 

van voorzitter 

Daniël de Wit 

LEDEN KIEZEN VAN KENT ALS LIJSTTREKKER  

*Op Allard Piersonlaan 48 

** Opgeven met een e-

mail naar denhaag@sp.nl  



Naar aanleiding van SP-vragen gaat de gemeente Den Haag de 

voorlichtingsfolder over de bijstand aanpassen. In een nieuwe folder 

"regels bij een bijstandsuitkeringen" stond dat spaargeld alleen 

gebruikt mocht worden voor levensonderhoud of vervanging van 

duurzame gebruiksgoederen. Telefonisch vertelde de Sociale Dienst 

aan bijstandsontvangers dat dit alleen voor nieuwe gevallen gold. 

SP-raadslid Bart van Kent: "De informatie over de bijstand was erg 

verwarrend. Niemand zit voor z'n plezier in de bijstand en dan is het 

zeker zaak dat de regels en afspraken omtrent de bijstand helder en 

duidelijk zijn voor iedereen."  
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Het gemeentebestuur heeft laten weten geen geld te 

hebben om de raamprostitutie uit de Geleenstraat en 

Doubletstraat te verplaatsen. Dit blijkt uit een onderzoek 

dat in opdracht van de gemeenteraad is gedaan. De SP is 

blij dat dit dure onrealistische plan van tafel is. Al bij de bespreking 

van de begroting 2011 gaf de partij aan geen heil te zien in de 

verplaatsing, omdat dit teveel geld zou kosten. "Vanaf het begin was 

al duidelijk dat deze verkiezingsstunt van de VVD niet ging lukken. 

Het plan is veel te duur. We zijn daarom blij dat deze proefballon is 

doorgeprikt. Het geld wat nu over is, zien we graag voor de helft 

besteed worden aan preventie, onderzoek naar mensenhandel en 

hulp aan de prostituees." aldus SP-fractievoorzitter Ingrid Gyömörei.  

De SP wil dat de problemen die in de gehele Schilderswijk 

spelen, opgelost worden. De afgelopen dagen was een deel van de 

Schilderswijk, de 'Vergeten Driehoek' veelvuldig in het nieuws, 

omdat hier verschillende problemen spelen. "Ik verbaas me over alle 

lokale en landelijke politici die nu opeens de Schilderswijk ingaan en 

van alles vinden. In 2010 al ging de SP met onze lokale raadsleden 

en landelijke kamerleden zelf de Schilderswijk in en sprak met de 

bewoners. Toen bleek dat veel bewoners zich onveilig voelen en er 

sprake was van veel armoede en segregatie. Dit beperkt zich niet 

alleen tot de zogenaamde 'Driehoek'. Helaas heeft de meerderheid in 

de politiek niets gedaan met onze aanbevelingen en zijn de 

problemen niet opgelost. Na de mediashow van de afgelopen dagen 

nu aan de slag!" aldus SP-raadslid Bart van Kent.  

Tijdens de ledenvergadering 
van 2 juni hebben de Haagse 

SP-leden Bart van Kent 
gekozen als lijsttrekker voor 
de gemeenteraads-

verkiezingen in maart 2014. 
De leden hadden de keuze uit 
Paul Peters, voormalig 

penningmeester van de 
afdeling en Bart van Kent, op 
dit moment raadslid in Den 

Haag en bestuurslid van de 
afdeling. Uiteindelijk stemde 
95% van de leden voor Van 

Kent. In zijn toespraak 
bedankt Van Kent de leden 
voor het in hem gestelde 

vertrouwen. "Het is voor mij 
een enorme eer dat ik 
lijsttrekker mag zijn van de 

beste Haagse partij! Dit is 
een grote taak en ik heb er 

onwijs veel zin in. Niet alleen 
wil ik de leden vandaag 
danken voor hun steun, ook 

wil ik de leden oproepen om 
zich aan te sluiten bij onze 
campagne. Het is tijd voor 

een sociaal alternatief, anders 
dan de afbraaktandem van 
VVD en PvdA die al decennia 

lang deze stad besturen en 
naar de vernieling helpen." 
aldus Van Kent. 

Op de ledenvergadering was 

er veel waardering van het 
bestuur en andere leden voor 
het werk van Ingrid 

Gyömörei, de huidige 
fractievoorzitter. Ik wil haar 
ontzettend bedanken voor 

haar werk afgelopen jaren en 
wens Bart van Kent heel veel 
succes! 

Daniël de Wit 

Voorzitter SP Den 

Haag 

 

ddwit@sp.nl 

06-57564601 
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HELDERHEID OVER SPAARGELD BIJSTANDSGERECHTIGDEN 

SCHILDERSWIJK: NA DE 

MEDIASHOW NU AAN DE SLAG 

ONREALISTISCH PLAN VOOR RAAM-

PROSTITUTIE GAAT NIET DOOR 

Foto’s van de campagne voor de Grootste Graaier Verkiezing v.l.n.r.: In Wateringse 
Veld, een ‘aspirant-SP-er’ helpt ook mee, in Loosduinen. Online stemmen? ZOZ 


