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Bijlage in de Tribune van de 

Socialistische Partij 

Agenda 

Woensdag 18 sept. * 

Vanaf 19.30 uur 

Zorgavond 
Met Hanne Drost, medewerker 
van de Tweede Kamerfractie 
“Wat kunnen we doen om zorg 
in DH betaalbaar en 

toegankelijk te houden** 

Zaterdag 21 sept. 

 

Vrijdag 11 oktober*  

19:00 - 21:30 uur 

Tribunes klaar maken 
aansluitend gezellige avond! 

SP-lijsttrekker Bart van Kent heeft gisteren 

op de "Oh Oh Intro" het startsein gegeven 

voor de jaarlijkse 'Huisjesmelker van het 

Jaar'-verkiezing. Een actie van ROOD Den 

Haag, jong in de SP. Studenten kunnen hun 

huisbaas, woningcorporatie of bemiddelaar 

nomineren voor deze oneervolle titel. ‘In Den 

Haag is een tekort van 3000 

studentenkamers, hierdoor kunnen 

huisjesmelkers nog altijd wegkomen met 

woekerhuren en slecht onderhoud. Met deze 

verkiezing stellen we dit soort problemen aan de kaak. Er moet een eind komen 

aan het uitbuiten van studenten’, aldus ROOD-woordvoerder Andreas Kort.  

*Op Allard Piersonlaan 48 
 

** Opgeven met een e-

mail naar denhaag@sp.nl  

De Haagse SP had 10 

september Tweede Kamerlid 

Tjitske Siderius op bezoek. 

Tjitske besprak de armoede 

in Den Haag en de rest van 

Nederland. In 2011 groeiden 

22.296 kinderen in Den 

Haag op in armoede. Dit is 

21% van alle kinderen in 

Den Haag (1 op de 5 

kinderen)!! Een belangrijke 

reden om als SP te blijven 

knokken voor een sociale 

stad! 

BEGROTING 2014: DE SCHULD VAN DEN 

HAAG LIGT OP STRAAT 
De begroting voor 2014 van de gemeente Den Haag lijkt op het eerste 

gezicht in orde. Toch klopt dit niet, de klappen die het stadsbestuur de 

afgelopen jaren heeft toegebracht aan de stad zijn duidelijk zichtbaar in 

de stad. "De schulden staan niet op papier in de begroting, maar zijn 

zichtbaar in de stad. Het Koorenhuis, buurthuizen en wijkbibliotheken 

zijn afgebroken. Zinloos afbraakbeleid, want de gemeente hield vorig 

jaar nog 115 miljoen euro over." aldus SP-raadslid Bart van Kent.  

De SP hekelt ook de passiviteit van de gemeente op het vlak van grote 

problemen in de stad. De werkloosheid stijgt fors, er vallen 

massaontslagen door bezuinigingen, de armoede neemt toe en steeds 

meer mensen belanden in de 

schuldhulpverlening. Van Kent: 

"Aan al deze zaken doet het stadsbestuur 

van VVD, PvdA, D66 en CDA niets. Wel 

blijven ze geld stoppen in bij voorbaat 

mislukte projecten, zoals nieuwbouw 

voor een peperduur Spuiforum of een 

sportcampus in het Zuiderpark. De SP 

maakt andere keuzes en zou het geld 

gebruiken om de problemen in de stad 

op te lossen." 

Eerder bleek al dat bijvoorbeeld de 

bezoekers- en ledenaantallen van de 

Haagse bibliotheken fors waren 

teruggelopen. Volgens de SP mede 

veroorzaakt door de sluiting van zes 

wijkbibliotheken. Van Kent: "Als een 

stadsbestuur onderwijs en ontwikkeling 

van haar inwoners belangrijk vindt, 

worden een aantal wijkbibliotheken zo 

snel mogelijk weer open gegooid. De SP 

kiest hier liever voor, dan het bouwen 

van een megalomaan Spuiforum op het 

Spuiplein. De gebouwen op het Spuiplein 

kunnen beter gerenoveerd worden" 

ZOZ 

ARMOEDE TE LIJFARMOEDE TE LIJFARMOEDE TE LIJFARMOEDE TE LIJF    

VAN KENT VAN KENT VAN KENT VAN KENT OPENTOPENTOPENTOPENT    JACHTJACHTJACHTJACHT HAAGSE  HAAGSE  HAAGSE  HAAGSE HUISJESMELKERSHUISJESMELKERSHUISJESMELKERSHUISJESMELKERS    

Zaterdag 7 september was de SP, net 

zoals vorig jaar, weer aanwezig op 

het Escampfestival. Bovenstaand zelf 

geknutseld bord trok veel aandacht: 

“Voor welke JSF kies jij? De Joint 

Strike Fighter of Jouw Studie 

Financiering?” Mensen hadden zorgen 

om verlies van thuiszorg en van hun 

baan. Een aantal besloot ter plekke 

lid te worden van de SP.   

KIEZEN KIEZEN KIEZEN KIEZEN VOORVOORVOORVOOR    DEDEDEDE JSF? JSF? JSF? JSF?    
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Het is tijd voor een grote ommezwaai. Kom daarom ook op 21 september 

naar de dag van de ommezwaai. Met hoop, verandering en optimisme 

maken we een einde aan de sfeer van negativisme en cynisme, die 

momenteel over ons land hangt. 
 

Wij laten zien dat het anders kan en anders moet. Kom naar Amsterdam en 

doe mee. Kom op voor zorg, onderwijs en werk. Wij willen een eerlijke 

verdeling van de lusten en de lasten en met investeringen de crisis te lijf. 
 

Wij sluiten ons aan bij tientallen organisaties, die onder het kopje 

www.stopbezuinigingen.nl, het initiatief hebben genomen om op 21 

september om 13 uur te verzamelen op het Beursplein in Amsterdam en 

vervolgens via Dam, Muntplein en Waterlooplein naar de Dokwerker te 

lopen. 
 

Laat op https://www.facebook.com/events/703989696295438/ weten of u 

komt en nodig u vrienden uit. Verspreid de flyer, http://www.sp.nl/basta/

download/21september-Basta-flyer.pdf!  
 

De bus vanuit Den Haag voor de 21ste is geregeld. We worden om 

11.30 opgehaald bij het busplatform op Den Haag CS. We worden naar 

het Beursplein in Amsterdam gebracht. Vervolgens 

worden we om 15.30 opgehaald bij de Dokwerker, op 

het Jonas Daniël Meyerplein. De bus heeft een 

capaciteit van 60 personen. Meld u dus snel aan door 

een e-mail te sturen naar denhaag@sp.nl. De busrit 

kost 5 euro (indien u het kunt betalen). Indien u niet 

kunt op de 21ste, maar wel een financiële bijdrage 

wilt leveren, neem dan contact op met de SP Den 

Haag (denhaag@sp.nl , 06-543 320 67 ) 

 

Andreas Kort, onthoud die 

naam. Andreas is 

contactpersoon van onze 

jongerenorganisatie Rood 

Den Haag. Andreas 

timmert aardig aan de 

weg. Veel scholieren en 

studenten zijn al met onze 

jongeren op de foto 

gegaan om zich uit te 

spreken voor behoud van 

de studiefinanciering. De 

start van het nieuwe 

studiejaar grepen de 

jongeren aan om samen 

met Bart van Kent de 

aftrap te verrichten van de 

verkiezing van de 

huisjesmelker van het 

jaar. Onlangs werden 

zakkenvullende zorgbobo’s 

door de jongeren op een 

ludieke manier aangepakt. 

Je vindt onze jongeren 

overal. Daar ben ik erg blij 

om. Deze jongeren laten 

zien dat politiek niet saai 

is, maar overal continu 

plaatsvindt. Begin bij 

scholieren over het 

verhogen van de 

alcoholleeftijd en je krijgt 

een vurig debat. De jeugd 

is de toekomst. Daarom 

moet het ons doel zijn om 

meer jongeren actief te 

krijgen. Vraag jongeren in 

uw omgeving om zich aan 

te melden bij Rood 

(rooddenhaag@sp.nl) en 

actief te worden. 

 

Daniël de Wit, 

voorzitter 

SP SP SP SP JONGERENJONGERENJONGERENJONGEREN MET MET MET MET DEDEDEDE    BUSBUSBUSBUS    VANUITVANUITVANUITVANUIT DEN HAAG  DEN HAAG  DEN HAAG  DEN HAAG NAARNAARNAARNAAR    

BASTA! NU BASTA! NU BASTA! NU BASTA! NU DEDEDEDE OMMEZWAAI OMMEZWAAI OMMEZWAAI OMMEZWAAI    

Het SP-wijkenteam voert in Vrederust 

buurtonderzoek uit. Op de foto SP'er 

Bas van Woesik en ROOD-lid Andreas 

Kort met bestuursleden van de 

voetbalclubs GONA en Te Werve. 

Tijdens het gesprek bleek dat het 

voortbestaan van beide clubs in gevaar 

is. Er zijn minder en minder 

vrijwilligers actief voor de 

verenigingen. De SP wil in het gesprek 

met andere verenigingen aangaan om 

te kijken hoe deze omgaan met deze 

problemen. Wordt vervolgd... 

BUURTEN BIJ GONA EN TE WERVE 

Het MKB-team was op bezoek in de 

Weimarstraat. In gesprekken met 

de winkeliers bleek de bereikbaar-

heid door het eenrichtingsverkeer 

best problematisch en ook parkeren 

is niet altijd gemakkelijk. Dankzij de 

nieuwe vuilcontainers is er weinig 

vuil op de straat. De buurt is in de 

laatste jaren gelukkig een stuk 

veiliger geworden.  

DE WEIMARSTRAATDE WEIMARSTRAATDE WEIMARSTRAATDE WEIMARSTRAAT    


