
De SP vindt dit advies van formateur De Bruijn teleurstellend. De 

formateur stelt voor om een stadsbestuur te formeren met de 

Spuiforumcoalitie van D66, VVD, PvdA en CDA aangevuld met de Haagse 

Stadspartij. SP-fractievoorzitter Bart van Kent: "Met dit advies is de SP 

voorlopig buitenspel gezet. Dit is jammer en slecht nieuws voor de stad. We 

hadden graag bijgedragen aan het socialer maken van de stad. We hebben 

een aantal goede voorstellen op het gebied van menswaardige zorg, het aan 

het werk helpen van 

mensen en het 

ondersteunen van het 

midden- en kleinbedrijf. 

Doordat de formateur kiest 

voor de zittende 

collegepartijen, aangevuld 

met een nieuwe partij, 

vrezen wij voortzetting 

van de oude politiek waar 

juist mee is afgerekend 

deze verkiezingen".  
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ADVIES FORMATEUR TELEURSTELLEND     

VOOR DE STAD 

Dinsdagmiddag is in Den Haag het monument 

onthuld ter nagedachtenis aan de slachtoffers 

van de gifgasaanval op Halabja. Het monument 

is het resultaat van een Haags burgerinitiatief 

dat actief door de SP werd gesteund. Halabja, 

een stad in het Koerdische deel van Irak, werd 

in maart 1988 getroffen door een gifgasaanval 

waarbij 5000 mensen om het leven kwamen.  

Initiatiefnemer van het monument, en oud-

Kamerlid voor de SP Krista van Velzen was 

aanwezig bij de onthulling samen met Bart van 

Kent, fractievoorzitter in Den Haag.  

In de raadsvergadering van 24 april 

is Hannie van der Sman 

geïnstalleerd als fractie-

vertegenwoordiger van de SP. 

Daardoor mag ze deelnemen in de 

commissie-vergaderingen van de 

gemeenteraad en daar het woord 

voeren. Op deze wijze ondersteunt 

ze de fractie. "Ik heb veel zin in 

deze mooie uitdaging. De komende jaren hoop ik 

vaak de wijken en buurten in te kunnen en 

samen met de inwoners van deze mooie stad te 

kunnen werken aan een betere en socialere 

stad," aldus Hannie van der Sman.  

Woensdag 14 mei 

19:30 tot 21:00  

Bezoek SP-statenfractie 

Woensdag 14 mei  

19.00 - 20.30 uur  

Debat met SP-kandidaat 

Niels Jongerius 

Haagse Hogeschool 

donderdag 15 mei 

Vanaf 19.00 uur filmavond 

The Brussels Business 

Zaterdag 17 mei 

Vanaf 14:00 uur 

EU Dierendebat met Anne 

Marie Mineur in Dudok 

Dinsdag 20 mei 

19:00 - 22:00 uur 

Debattraining door Natalie 

Wanga in het afdelingspand 

BESTUURSLEDEN GEZOCHTBESTUURSLEDEN GEZOCHTBESTUURSLEDEN GEZOCHTBESTUURSLEDEN GEZOCHT    

Wijkvereniging De Kruin in de 

bomenbuurt moet van de 

gemeente Den Haag haar deuren 

sluiten. De SP wil samen met de 

HSP en CDA dat de 

wijkvereniging een alternatieve 

locatie krijgt aangeboden in de 

Bomenbuurt. SP-fractievoorzitter 

Bart van Kent: "Er moet snel 

duidelijkheid komen voor de vele vrijwilligers die 

actief zijn in de Bomenbuurt. Wij willen dat de 

wethouder samen met de wijkvereniging snel op zoek 

gaat naar een gelijkwaardige alternatieve locatie". 

DE KRUIN MOET IN DE WIJK BLIJVEN 
MONUMENT VOOR SLACHT-

OFFERS HALABJA ONTHULD 

Lijkt het je wat om de SP te versterken in het bestuur?  

Dit is de de profielschets voor bestuursleden: 
 

 Actief lid van de SP zijn 

 Tijd hebben voor deze functie 

 Bestuurlijke ervaring hebben 

 kunnen motiveren, initiëren en uitvoeren 

 Draagkracht in de afdeling hebben 

 In woord en daad de SP gedachte uitdragen 

 

Motivatiebrief a.u.b. sturen naar w.metselaar@gmail.com  



Pagina 2  MEI 2014     

 Di. 13 mei markt Leyweg 12.00 - 14.00 uur. Verzamelen 11.45 

busstation Leyweg. 

 

 Woe 14 mei Station Centraal Station 06.00 - 08.30 uur 

Verzamelen 06.00 uur, Centrale Hal Station Centraal 

 

 Do. 15 mei Grote Markt 18.00 - 20.00 uur. Verzamelen 17.45 

voor de Hema. 

 

 Za. 17 mei Haagse Markt 12.00 - 14.00 uur. Verzamelen 11.45 

Hoek Paralelweg/Hoefkade 

 

 Woe. 21 mei Markt Loosduinen 14.00 - 16.00 uur Verzamelen 

13.45 voor de bibliotheek Loosduinen 

Aanmelden voor alle activiteiten via: hannievdsman@ziggo.nl 

Tijdens het eerste debat dat 

kersvers SP-raadslid Aisha Akhiat 

voerde, haalde ze meteen 

meerdere successen binnen. In de 

raadscommissie werd de 

Verordening 

gegevensverstrekking 

basisregistratie personen 

besproken. Deze verordening 

regelt hoe de gemeente omgaat 

met de in de basisregistratie 

vastgelegde persoonsgegevens 

van de inwoners van Den Haag. 

Akhiat: "Privacy is belangrijk voor 

de SP. Daarom willen we niet dat 

de gemeente zomaar gegevens 

van onze inwoners aan andere 

overheidsinstanties en derden 

verleent. Mede dankzij de 

SP worden er nu extra 

waarborgen ingebouwd. De 

gemeente gaat nu eerst duidelijke 

criteria formuleren waaraan een 

verzoek van een organisatie, 

die bepaalde gegevens wil 

hebben, eerst moet worden 

getoetst. Wordt daaraan voldaan, 

dan mag de gemeente pas 

besluiten om de gegevens te 

verstrekken. Maar ook dan moet 

de gemeente nog zeer 

terughoudend zijn met het geven 

van die informatie. Gelukkig was 

de wethouder dat zeer met de SP 

eens." 

Ook zorgde 

Akhiat, in het 

dagelijks leven 

jurist, ervoor dat 

een aantal 

storende fouten uit 

de verordening 

gehaald worden.  

SUCCESVOL EERSTE 

DEBAT VOOR AKHIAT 

OPHELDERING OPHELDERING OPHELDERING OPHELDERING GEVRAAGDGEVRAAGDGEVRAAGDGEVRAAGD    OVEROVEROVEROVER    

REORGANISATIEREORGANISATIEREORGANISATIEREORGANISATIE KESSLER STICHTING KESSLER STICHTING KESSLER STICHTING KESSLER STICHTING    

CAMPAGNEPLANNING EU-VERKIEZING 

Vanwege bezuinigingen door de gemeente moet de Kessler 

Stichting reorganiseren. Door deze reorganisatie is onrust ontstaan 

onder het personeel van de stichting. Reden voor de SP om 

opheldering te vragen aan het gemeentebestuur hierover. SP-

fractievoorzitter Bart van Kent: “De bezuinigingen leiden tot 

signalen van verontruste medewerkers. Zo zouden bijna alle 

schoonmakers ontslagen zijn en moeten de persoonlijke begeleiders 

nu schoonmaken. Behalve dat hierdoor de werkdruk fors toeneemt, 

kan hierdoor ook minder zorg verleend worden door de Kessler 

Stichting. Wat de SP betreft komt hier verandering in”.  

ONRUST ONRUST ONRUST ONRUST ONDERONDERONDERONDER    BEGELEIDERSBEGELEIDERSBEGELEIDERSBEGELEIDERS    

STICHTING VERVOER GEHANDICAPTENSTICHTING VERVOER GEHANDICAPTENSTICHTING VERVOER GEHANDICAPTENSTICHTING VERVOER GEHANDICAPTEN    
De afgelopen weken heeft de SP meerdere klachten binnen 

gekregen over de behandeling van de begeleiders Stichting Vervoer 

Gehandicapten. Deze stichting coördineert het vervoer van 

bijvoorbeeld kinderen uit het speciaal onderwijs en kinderdagcentra.  

“We hebben meerdere klachten ontvangen over onder andere de 

beloning en de nieuwe manier van werken. Reden voor de SP om 

opheldering te vragen aan het stadsbestuur”, aldus SP-

fractievoorzitter Bart van Kent.  

Iedere woensdagavond is er inloopspreekuur in ons pand aan de 

Allard Piersonlaan 48. Met een team van vrijwilligers van de Haagse 

SP proberen we mensen (leden en niet-leden) te helpen die 

verdwaald zijn in alle wetten en regels. Hierbij kunnen we nog wel wat ondersteuning gebruiken! 

Kennis van - of affiniteit met - regels en recht is handig maar niet noodzakelijk.  

Voor medewerkers zijn er scholingsmogelijkheden. Interesse? Neem contact op met Hannie van der 

Sman: 06-54332067  of via de mail: hulpdienstdenhaag@sp.nl 

Aisha Akhiat 

HULP VOOR DE HULPDIENST GEVRAAGD 


