
Het jaar 2015 wordt een strijdbaar jaar 
voor de SP in Den Haag. 
Afdelingsvoorzitter Hanne Drost trapte 
de borrel af. "Nog steeds zijn de 
verschillen tussen arm en rijk in Den 
Haag te groot. Het gegraai gaat door, 
want nog steeds verdienen bestuurders 
van bijvoorbeeld zorgorganisaties en 
woningbouw-corporaties meer dan de premier. En het stadsbestuur blijft 
miljoenen euro's pompen in prestigeprojecten, terwijl tekorten dreigen 
voor de zorg en bijstand in de stad. Het komende jaar zal de SP zich 
blijven verzetten tegen deze ongelijkheid, in de raad en op straat". 

Op zondagmiddag 25 januari kwamen tientallen SP'ers bijeen in het 
Korzo Theater om te proosten op het nieuwe jaar. Ook werd alvast stil 
gestaan bij de verkiezingen voor Provinciale Staten. Huidige Statenlid en 
kandidaat Jerry Snellink uit Den Haag sprak alvast over de aankomende 
verkiezingen. "Iedere stem telt dubbel bij deze verkiezingen. Een grote 
SP in Zuid-Holland, zorgt voor een grote SP in de Eerste Kamer. Hiermee 
zorgen we niet alleen voor een sociaal geluid in de provincie, ook kunnen 
we in de Eerste Kamer een halt toeroepen aan het asociale 
kabinetsbeleid", aldus Snellink. 
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De SP neemt op dit moment een enquête 
af onder ondernemers op de Haagse 
Markt. Het onderzoekt richt zich op de 
renovatie van de markt en de wensen 
van de ondernemers die op de markt 
staan. SP-organisatiesecretaris en 
trekker van de actie Hannie van der 
Sman: "Er speelt veel bij de 
ondernemers op de Markt. Zo zijn er veel 
vragen over de overkapping waar 
jarenlang voor gespaard is en is onlangs 
een coöperatie opgericht. De SP wil in 
gesprek met zoveel mogelijk 
ondernemers om te horen waar zij hulp 
en ondersteuning vanuit de politiek bij 
kunnen gebruiken".  

De komende weken zal de SP nog te 
vinden zijn op de Haagse Markt en 
enquêtes ophalen bij de verschillende 
ondernemers. Daarna zal de partij de 
enquêtes verwerken tot een rapport en 
met de conclusies aan de slag gaan.   

Agenda 
maandag 16 februari* 

19.30 - 21.30 uur  

Denktank SP Den Haag 

Nieuwe, creatieve en inspir-
erende ideeën omvormen 
tot concrete plannen Aan-
melden via  reinders@live.nl  

zaterdag 21 februari* 

14:00 - 16:00 uur 

Kennismakingsdag voor 

nieuwe leden 

Mail: hannievdsman@ziggo.nl 

Dinsdag 3 maart* 

19:30 - 21:30 uur 

Scholing Statenverkiezin-

gen 

Scholing over de Staten-
verkiezingen voor actieve 
leden. Aanmelden via 

hannievdsman@ziggo.nl 

* SP Den Haag  

Allard Piersonlaan 48 

Contact via Hannie vd Sman 

06-54332067  

hannievdsman@ziggo.nl  

ONDERZOEK HAAGSE MARKT IN 

VOLLE GANG 

CAMPAGNEKLUS? 

Om tijdens de aankomende 
campagne goed op te vallen 
op straat, organiseert de SP 
Den Haag op 20 februari en 
donderdag 26 februari twee 
klusavonden. Wat we precies 
gaan maken is nog een 
verrassing.  

Vind je het leuk om creatief 
bezig te zijn en ondertussen 
andere Haagse SP'ers te leren 
kennen? Kom dan vooral 
langs! Omdat wij het handig 
vinden om vooraf te weten 
hoeveel mensen er komen 
klussen, kun je je vooraf per 
mail aanmelden bij Lesley 
(lesley_arp@hotmail.com). 
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De SP heeft een voorstel ingediend om de subsidie aan Haagse gemeenteraadsfracties met 
20% te verlagen. Onlangs maakte de partij bekend ruim twee ton terug te storten. SP-
fractievoorzitter Bart van Kent: "De SP is van mening dat er zuinig omgegaan moet 
worden met belastinggeld. Zeker in een tijd waarin veel inwoners het ook niet breed 
hebben, moet de politiek niet zichzelf vergeten bij bezuinigingen. Daarom heeft de SP ruim 
twee ton overgehouden over de afgelopen vier jaar". 

Met de besparing van 20% wordt de totale jaarlijkse subsidie teruggebracht van ruim 1,7 miljoen 
naar 1,35 miljoen. Hiermee wordt ongeveer drieënhalf ton per jaar bespaard. Dit geld kan dan als het 
aan de SP ligt aan andere belangrijke zaken in de stad worden besteed. "Dit jaar stellen we voor om 
een ton aan de voedselbank en een ton aan de boodschappen begeleidingsdienst te schenken. Dit zijn 
nuttige organisaties die belangrijk werk doen in de stad", aldus Van Kent. 

De SP diende bij de raadsvergadering twee voorstellen in om de twee ton die de partij overhield over 
de periode van 2010 - 2014 te verdelen. De beide voorstellen, een over de voedselbank en een over 
de boodschappen begeleidingsdienst, konden helaas niet rekenen op steun van een meerderheid van 
de gemeenteraad. 

VERLAAG SUBSIDIE VOOR GEMEENTERAADSFRACTIES 

Met de SP in het provinciebestuur:  
 

 Stegen de provinciale belastingen voor het 
eerst sinds lange tijd niet. Doordat ook geen 
inflatiecorrectie is toegepast, zijn ze in feite zelfs 
iets gedaald (in 2007 stegen ze onder PvdA, VVD, 
CDA en CU/SGP nog met 25%) 

 werd op de salarissen van provinciebestuurders 
(-30%), buitenlandse reisjes (-76%) en inhuur bij 
dure externe bureaus (-20%) juist wel flink 
bespaard 

 krijgen grote chemische bedrijven die risico's 
nemen met onze veiligheid na jaren van 
'zelfregulering' en veel incidenten nu consequent 
boetes en dwangsommen opgelegd 

 heeft Zuid-Holland ondanks de 
megabezuinigingen van het vorige kabinet nu 
meer groen en recreatiemogelijk-heden: goed 
voor de leefbaarheid en de economie 

 bevat het coalitieakkoord van Zuid-Holland 
voor het eerst in de geschiedenis expliciete 
afspraken over verbetering van dierenwelzijn 

BEREIKT IN ‘11-’15   ZUID HOLLAND  PLANNEN VOOR ‘15-’19 

  HELP MEE MET DE CAMPAGNE !   
Op 18 maart kan er weer gestemd worden voor Provinciale Staten. Het SP-campagneteam zoekt 
leden die willen ondersteunen in de campagne. Hierbij kan gedacht worden aan folderen in je eigen 
wijk, meehelpen met ludieke acties, samen met andere SP'ers op straat in gesprek gaan met mensen, 
meeklussen aan actiemateriaal en het bezoeken van debatten. Aanmelden kan via denhaag@sp.nl 

De verkiezingen voor Provinciale Staten zijn belangrijk, omdat een grote SP in Zuid-Holland zorgt 
voor een grote SP in de Eerste Kamer. En een grote SP in de Eerste Kamer kan ervoor zorgen dat 
asociale voorstellen van het kabinet tegengehouden worden. Lees meer over de Provinciale 
Statenverkiezingen in Zuid-Holland op de website: http://zuid-holland.sp.nl/onze-keuzes. 

Met uw steun werken we de komende 

jaren hard verder aan: 

 

 het bouwen van meer goede, betaalbare 
(huur)woningen, vooral binnen bestaande dorpen 
en steden. Zuid-Holland komt nu al 50.000 
betaalbare woningen tekort! 

 bescherming van het groen, onze mooie 
molens en ander Zuid-Hollands (historisch en 
cultureel) erfgoed 

 méér werkgelegenheid met meer zekerheid 
(dus minder flex en geen ondermijnende 
schijnconstructies) 

 meer en vooral beter betaalbaar OV. Meer 
nieuwe wegen zijn zeer duur en voorlopig niet 
nodig! 

 het voorkomen van gedwongen gemeentelijke 
herindelingen, die inwoners vaak meer kosten dan 
opleveren. Vrijwillige samenwerking en 
ontwikkelingen van onderaf steunen we wel. 


