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De SP heeft vandaag opgeroepen de buurtbibliotheek 

Spoorwijk te heropenen. De partij kreeg steun van GroenLinks, 

PvdA en Haagse Stadspartij. Hiermee lijkt zich een 

meerderheid af te tekenen die voorstander is van de 

heropening van deze bibliotheek. SP-fractievoorzitter Bart van 

Kent: "Het vorige college heeft onder leiding van D66 zes 

buurtbibliotheken gesloten. Nu blijkt uit de cijfers dat het 

aantal leden en uitleningen van boeken zijn gekelderd. Juist in wijken als 

de Schilderswijk en Spoorwijk had de buurtbibliotheek een belangrijke 

functie. We zijn daarom blij dat deze in de Schilderswijk weer wordt 

heropend, maar wat ons betreft gaat de buurtbibliotheek ook weer open 

in Spoorwijk."  
 

Zowel GroenLinks, als collegepartijen PvdA en Haagse Stadspartij gaven 

aan voor het SP-voorstel open te staan. Met deze steun is de SP 

verheugd. "De bibliotheek is een belangrijke functie voor de inwoners om 

in contact te komen met literatuur en dus een belangrijk deel van de 

Nederlandse cultuur. Ook heeft de buurtbibliotheek een sociale functie, 

waar ouderen de krant lezen en jongeren huiswerk maken" aldus v. Kent.  
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HEROPEN BUURTBIBLIOTHEEK SPOORWIJK 

De SP pleit in de Haagse gemeente-

raad voor een menswaardige opvang 

van de vluchtelingen die nu nog 

afhankelijk zijn van initiatieven als 

de 'Vluchtkerk'. Op dit moment faalt staats-

secretaris Teeven in het bieden van een oplossing. 

In veel gevallen kunnen deze vluchtelingen niet 

terug naar het land van herkomst en zijn ze in 

Nederland veroordeeld tot een verblijf in de 

illegaliteit. Deze mensen leven continu in onzeker-

heid, vaak onder erbarmelijke omstandigheden. De 

SP pleit zowel landelijk als in de gemeenteraad voor 

een structurele oplossing.  

SP-raadslid Aisha Akhiat: "Het is van groot belang 

dat er echte oplossingen komen voor de mensen die 

nu nog afhankelijk zijn van particuliere initiatieven 

zoals de Vluchtkerk. Zij vallen op dit moment 

tussen wal en schip. Als mensen uit zicht 

verdwijnen en op straat belanden heeft niemand 

daar iets aan. Dit is niet alleen een beschaafd land 

onwaardig, maar zorgt ook voor overlast en 

criminaliteit. Wie terug kan moet terug, maar 

uitgeprocedeerde asielzoekers uit bijvoorbeeld Irak 

kunnen nu gewoon echt niet terug vanwege de 

situatie met ISIS. We pleiten daarom voor goede 

opvang en vragen burgemeester Van Aartsen om 

dit ook te eisen van het kabinet."  

Maandag 22 september 

19.00 - 21:00 uur  

Politieke avond over 

Haagse gemeenteraad 

in het afdelingspand 

Dinsdag 23 september 

Vanaf 19.00 uur filmavond 

Filmavond: Boy Saloum 

(over verkiezingen in Sene-

gal) in het afdelingspand 

Zaterdag 27 september 

Vana14:00 - 16.30 uur 

Nieuwe ledendag 

in het afdelingspand 

Vrijdag 10 oktober 

19:00 - 21:00 uur 

Tribunes vouwen in het af-

delingspand 

Afdelingspand:  

Allard Piersonlaan 48 

In de zomervakantie ontvingen wij het verdrietige 

bericht dat oud SP-raadslid Ruud van der Hulst op 

27 juli is overleden. Wij wensen familie en 

vrienden van Ruud veel sterkte met dit verlies.  

Ruud van der Hulst werd door de strijd tegen de 

sloop in Den Haag Zuid West in de jaren '90 lid 

van de SP. Ondanks zijn handicap was hij zowel 

op straat, in de afdeling als in de raad vaak 

aanwezig. In 1998 werd hij achter toenmalig SP-

lijsttrekker Helga Hijmans verkozen als raadslid. 

Voor hem moest de raadszaal aangepast worden, 

want die was in het ontwerp van architect Meier 

nooit geschikt gemaakt voor mindervalide 

mensen. 

We herinneren Ruud ook als een rustpunt tussen 

de drukte en soms ook menings-verschillen in de 

afdeling. Bij stevige discussies kon Ruud vaak 

even de keel schrapen en terug naar het 

onderwerp gaan. Met de verkiezingen in 2002 

haalde de SP minder zetels en verloor Ruud zijn 

raadszetel. In 2004 moest fractievoorzitter Helga 

Hijmans zich terugtrekken vanwege 

gezondheidsklachten en werd Ruud weer raadslid 

tot 2006. Daarna stopte hij definitief met het 

raadswerk vanwege zijn afnemende gezondheid. 

Ruud zal gemist worden. 

Bestuur en gemeenteraadsfractie SP Den Haag 

IN MEMORIAM: RUUD VAN DER HULST 
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De SP heeft opheldering gevraagd over de privacy van de inwoners van Den Haag. De komende tijd 

wordt de gemeente voor steeds meer taken verantwoordelijk op bijvoorbeeld het gebied van zorg. 

Het NRC Handelsblad meldde onlangs dat gemeenten niet goed voorbereid zijn om daarbij de privacy 

voldoende te beschermen. SP-raadslid Aisha Akhiat: "Bij alle nieuwe taken op het gebied van zorg 

moeten ambtenaren en zorgverleners nauw samenwerken. Dit is goed, maar de privacy van onze 

inwoners moet gewaarborgd zijn. Onlangs bleek nog uit een onderzoek van de Haagse rekenkamer 

dat er lekken in het systeem zaten. Wat de SP betreft moet dit snel beter."  
 

nmiddels heeft de SP opheldering gevraagd aan de verantwoordelijk PvdA-wethouder Baldewsingh. 

Zo wil de partij weten hoe de gemeenten omgaat met gevoelige informatie, zoals het medisch dossier 

van inwoners. Ook wil de partij weten of de systemen die de gemeente gebruikt inmiddels zijn 

verbeterd en dus veiliger zijn en of dit is getest. "PvdA-minister Plasterk liet onlangs weten dat hij de 

overgang van de vele zorgtaken naar de gemeente zag als een lerend proces. Hier is de SP het niet 

mee eens. De overgang moet vanaf het begin goed geregeld zijn en daarbij moet ook de privacy van 

onze inwoners geborgd zijn", aldus Akhiat  

ZORGEN ZORGEN ZORGEN ZORGEN OMOMOMOM    WACHTLIJSTENWACHTLIJSTENWACHTLIJSTENWACHTLIJSTEN ADVIES ADVIES ADVIES ADVIES----    ENENENEN MELDPUNT  MELDPUNT  MELDPUNT  MELDPUNT 

KINDERMISHANDELINGKINDERMISHANDELINGKINDERMISHANDELINGKINDERMISHANDELING    

OPHELDERING GEVRAAGD OVER PRIVACY INWONERS  

De SP heeft meerdere signalen ontvangen over een lange wachttijd bij het Advies- en Meldpunt 

Kindermishandeling (AMK). Het zou zelfs voorkomen dat meldingen niet altijd afgehandeld worden. 

Op basis van deze meldingen heeft de SP opheldering gevraagd aan het stadsbestuur.  

SP-fractievoorzitter Bart van Kent: "De komende tijd zal de druk op bijvoorbeeld de jeugdzorg alleen 

maar toenemen, omdat de gemeente verantwoordelijk zal worden voor de jeugdzorg. De wachtlijsten 

en de werkdruk mag daarom niet te hoog zijn bij het AMK. We zijn daarom benieuwd of de signalen 

die wij ontvangen kloppen en wat het stadsbestuur hier aan gaat doen".  

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 

HULP VOOR DE HULPDIENST GEVRAAGD 

De SP maakt zich zorgen over de overname van ADO aandelen door een Chinese zakenman. 

Afgelopen weekend werd in verschillende media geschreven over de tussenhandelaar die de aandelen 

zou overkopen van ADO. Zo zou deze tussenhandelaar in het verleden dubieus hebben gehandeld, 

zou het geld voor de aandelen nog steeds niet betaald zijn en zou het gevaar van een chaotische 

organisatie rondom de overname dreigen. De SP heeft inmiddels via schriftelijke vragen opheldering 

gevraagd aan het gemeentebestuur.  

SP-fractievoorzitter Bart van Kent: "We moeten als Den Haag trots zijn op ADO en daar dus zuinig 

mee omgaan. Met alle berichten over het dubieuze verleden van de tussenhandelaar maak ik mij 

ernstig zorgen. Daarom willen we dat het gemeentebestuur actie onderneemt en een nader 

onderzoek instelt naar de overname van de ADO-aandelen". De partij heeft het college gevraagd of 

men nog steeds van mening is dat de aandelen op een verantwoorde wijze worden overgedragen en 

of de afspraken tussen de tussenhandelaar en ADO aangescherpt kunnen worden.  

ZORGEN OVER OVERNAME AANDELEN ADO 


