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Zie omme zijde!! 

De SP wil een MKB-
loket, betere 
informatievoorziening 
richting ondernemers 
en minder nieuwe 
winkelruimte in de 
stad om leegstand te 
voorkomen. 

CAMPAGNE KOMT OP STOOM!! 

MEER AANDACHT VOOR DE 

LOKALE MIDDENSTAND  

'DE SP IS DE ENIGE PARTIJ DIE ÉCHT MKB-MINDED IS.'  
Michaël van Straalen, voorzitter MKB Nederland, nov. 2013          DRIE HAAGSE VOORBEELDEN 

De SP-campagne komt nu goed 

op stoom. Zo'n 100.000 

sponzen, 80.000 kranten en 

90.000 flyers worden de 

komende weken in de stad 

verspreid. De komende weken 

zijn veel SP'ers in de stad te 

vinden. Kijk voor alle 

activiteiten op de achterkant. 

Wilt u helpen bij het standje, 

het flyeren en folderen in de 

wijk? Geef u dan nu op via 

denhaag@sp.nl  

Geef ondernemers een 
compensatie voor 
bijvoorbeeld de 
loonkosten, die in veel 
gevallen gewoon 
doorbetaald moeten 
worden tijdens de 
afsluiting van de stad. 

COMPENSATIE ONDERNE-

MERS VOOR OVERLAST NU-

CLEAR SECURITY SUMMIT 
Bijvoorbeeld in 
Laakkwartier rijden 
mensen al jarenlang 
rondjes op zoek naar 
onvindbare parkeer-
plekken. Juist voor 

zelfstandigen en werknemers die 
afhankelijk zijn van hun wagen, 
heeft de SP ingestemd met het 
bouwen van extra parkeer-
plaatsen. 

MEER PARKEERPLAATSEN  

Nurhaya 

Lepelaar 

Ingrid 

Gyömörei  

Een greep uit de campagne-activiteiten: boven, met de klok mee: 

Lijsttrekker Bart van Kent dankt campagneteam in Musicon, Bart met 
Emile bij Radio 1, flyerend in gesprek raken, Aisha Akhiat (nr. 2) aan het 
woord in het Popdebat, Bart in gesprek, Jerry Snellink (nr. 7) aan het 
woord bij het jongerendebat in de Supermarkt, Joy Bindraban (nr. 13) op 
eigen actiemateriaal. Midden: In de Theresiastraat kreeg Bart een echte 
Haagsche Kakker aangeboden. Rechts: Hans Beusekamp (nr. 27) in 
Scheveningen, Bart biedt wethouder de Jong (D66) grote oren aan omdat 
zij naar de overgrote meerderheid van de stad moet luisteren naar de 
Hagenaars en moet stoppen met de bouw van het cultuurpaleis a/h Spui. 
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De SP vindt het onacceptabel dat de spoedeisende 
hulppost bij het Bronovo ziekenhuis mogelijk gesloten 
wordt. Kandidaat-raadslid Hanne Drost: "We moeten 
voorkomen dat zorgverzekeraars dit ziekenhuis 
uitkleden. Deze verschraling van de zorg in Den Haag 
accepteert de SP niet".  

Op woensdag 19 maart 

zijn de gemeenteraads-

verkiezingen. U kunt tot 

21:00 u. stemmen. 

Deze tijd vraagt om 

sociale keuzes! En er 

valt wat de kiezen. Kiest 

u voor 100% sociaal of 

kiest u voor 

onbarmhartig liberaal. 

De VVD kiest voor 

prestige en het 

afschaffen van het 

gehandicaptenvervoer. 

Onze lijsttrekker Bart 

van Kent heeft de SP 

keuzes helder voor ogen. 

Wij kiezen voor mensen. 

Wij kiezen voor 

armoedebestrijding, 

goede woningen en echt 

werk voor een fatsoenlijk 

loon. In een rijk land 

hoort geen plek te zijn 

voor armoede, uitbuiting 

en erbarmelijke 

woningen. 

Stem op de SP, maar 

help ook mee om andere 

mensen te overtuigen 

om te gaan stemmen. 

Dat kan oberal: op een 

feestje, het werk, op 

school, in het café, het 

park. Helemaal mooi als 

u een (paar) uur kunt 

vrijmaken om actief de 

campagne te onder-

steunen. 

Alvast dank 

voor uw inzet 

en steun!  
 

Daniël de Wit 

GA STEMMEN EN 

NEEM JE BUREN 

MEE! 

ENDA ENDA ENDA ENDA     AGENDAAGENDAAGENDAAGENDA     AGENDA  AGENDA  AGENDA  AGENDA  AGEN AGEN AGEN AGEN    
Meld je aan, we kunnen alle hulp 
gebruiken! Mail denhaag@sp.nl  

Bel Hannie: 06-54332067 of 
Jerry: 06-30392655 

------------------------------------- 

 maandag 10 maart  
1. Stationflyeren, vanaf 06:00 
Station Holland Spoor 
 

2. Materiaal ophalen (om zelf te 
verspreiden) van 17:00 tot 20:00 
Afdelingspand 
 

3. Stationflyeren, vanaf 17:00 
Station Holland Spoor 
 

 dinsdag 11 maart  
1. Stationflyeren, vanaf 06:00 
Centraal Station Den Haag 
 

2. Stationflyeren, vanaf 17:00 
Centraal Station Den Haag 
 

3. Materiaal ophalen (om zelf te 
verspreiden), 17:00 -20:00 uur, 
Afdelingspand 
 

4. Buurten + kandidaat-raadsleden. 
Met Judith Honig,  Vanaf 19:00, 
Verzamelen tramhalte lijn 15 
Plesmanlaan 
 

woensdag 12 maart  
1. Stationflyeren, vanaf 06:00 
Station Laan van NOI 
 

2. Stationflyeren, vanaf 17:00 
Station Laan van NOI 
Aanmelden via denhaag@sp.nl 
 

3. Buurten + kandidaat-raadsleden 
met Karim Boutayeb, vanaf 19:00 
verzamelen bij tramhalte 
Hobbemaplein 
 

 donderdag 13 maart 
1. Materiaal ophalen (om zelf te 
verspreiden), van 17:00 tot 19:00 
Afdelingspand 
 

2. Flyeren, vanaf 18:00, in de Grote 
Marktstraat verzamelen voor HEMA.  
 

3. Buurten + kandidaat-raadsleden 
met Leon Botter, vanaf 19:00,  
verzamelen bij de C1000 aan het 
Heeswijkplein (Moerwijk) 
 

 vrijdag 14 maart  
1. Tour met Emile Roemer, vanaf 
13:00 gaan we een Haagse wijk in. 
Locatie volgt nog.  
 

 zaterdag 15 maart  
1. Winkelcentrumtour 
Goeverneurplein 10.00 – 11.00 
Lorenzplein 11.30 – 12.30 
Haagse Markt 14.00 – 16.00 
 

2. Buurten + kandidaat-raadsleden 
met Bas van Woesik, vanaf 13:00 in 
Ypenburg, verzamelen bij tramhalte 
van lijn 15 aan de Plesmanlaan. 
zondag 16 maart 2014 
 

3. Buurten + kandidaat-raadsleden 
met Daan Jonas, 12:45 tot 16:00 in 
Transvaal, Verzamelen: Paul 
Krugerplein, voor de E-markt  
 

 zondag 16 maart  
Flyeren Savornin Lohmanplein vanaf 
13:30 
 

maandag 17 maart  
1.Buurten + kandidaat-raadsleden 
met Andreas Kort , vanaf 19:00, 
verzamelen bij AH ‘t Kleine Loo   
 

 dinsdag 18 maart  
1. Flyeren Markt Leyweg, v.a. 11:00 
 

2. Buurten + kandidaat-raadsleden 
met Nurhaya Lepelaar vanaf 19:00, 
verzamelen voor AH 
Ambachtsgaarde (Bouwlust) 
woensdag 19 maart 2014 
 
Woensdag 19 maart (STEMMEN!) 

Flyeren markt Loosduinen va 11:00 

SLUITING SPOEDEISENDE HULPBRONOVO ONACCEPTABEL 


