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Bijlage in de Tribune van de 

Socialistische Partij 

De SP heeft meerdere signalen ontvangen over de 

voorgenomen sluiting van de dagbesteding Sterhuis 

aan de Wagenstraat. Deze voorziening van Parnassia 

wordt met sluiting bedreigd vanaf 1 februari. De cliënten verkeren nog steeds in 

onzekerheid en weten niet wat er gebeurt met hun dagbesteding.  

SP-fractievoorzitter Bart van Kent: "Het gaat hier om mensen die vaak door een 

ernstige gebeurtenis of door een beperking niet kunnen werken en via de 

dagbesteding toch iets om handen hebben. Nu dit met sluiting wordt bedreigd 

zorgt dit niet alleen voor grote onrust onder deze mensen, maar wordt de kans op 

overlast en zwerven op straat groot. Daarom wil de SP dat deze voorziening blijft 

bestaan". 

GROTE ZORGEN OVER SLUITING  

DAGBESTEDING WAGENSTRAAT 

ENQUETES AFNEMEN 

HAAGSE MARKT 

 

 

 

 

 
Zaterdag   17 januari 

Woensdag 21 januari  

Zaterdag   24 januari 

09:00 tot 11:00 

Aanmelden: 

hannievdsman@zoiggo.nl 

0654332067 

 

NIEUWJAARSBORREL 
Zondag  25 januari  

14:00 tot 17:00 

Locatie: Korzotheater, 

Prinsestraat 42. 

Aanmelden: denhaag@sp.nl 

 

FILM AVOND  
Donderdag  29 januari  

Aanvang: 19:00 

Thema Mensenrechten. 

Film, over het leven van 

Nelson Mandela 

Aanmelden: 

mtriquart@hotmail.com 

 

TRIBUNE AVOND 
Vrijdag 13 februari  

Aanvang: 19:00   

Hulp is altijd welkom.  

Wil je ook tribunes 

bezorgen, meld je dan aan:  

tribune.spdenhaag@gmail.com 

 

 

Het nieuwe jaar staat voor de deur. Via deze weg willen we je  bedanken voor je 

inzet voor de SP het afgelopen jaar.  Het is een druk jaar geweest, waarin we de 

straat op gingen voor de gemeenteraadsverkiezingen en voor de Europese 

verkiezingen. We zijn de wijken in geweest, we hebben verschillende acties 

gevoerd en tenslotte een nieuw bestuur gekozen. 

 

2015 wordt een strijdbaar jaar. Niet alleen zal het nieuwe jaar beginnen met de 

Provinciale Staten verkiezingen, ook hebben we nog veel te doen om onze afdeling 

te versterken.  

 

Graag willen we je uitnodigen voor onze nieuwjaarsborrel om te proosten op een 

strijdbaar nieuwjaar. We heten je van harte welkom op 25 januari in theater Korzo 

in de Prinsestraat 42 Den Haag van 14.00 tot 17.00 uur. 

 

Maar voor nu willen wij jullie een heel gelukkig en gezond 2015 toewensen! 

 Namens het bestuur van de SP Den Haag, 

 

 

  

Hanne Drost                                  Bart van Kent 

 

Voorzitter                                      Fractievoorzitter 

Volgens de SP moet meer ingezet worden op openbaar vervoer, betere 

doorstroming van het verkeer in de stad en meer groen. Fractievoorzitter Bart van 

Kent: "De luchtkwaliteit moet worden verbeterd om de gezondheid van bewoners 

en bezoekers en de leefbaarheid van de stad te verbeteren. De SP doet dit niet 

door automobilisten te pesten of veel geld te pompen in onrealistische voorstellen, 

maar door het bieden van concrete oplossingen. Zoals het vergroten van het 

gebruik van het openbaar vervoer door onder andere de prijzen te verlagen. Het 

verbeteren van de doorstroming van het verkeer en het aanplanten van groen in 

de stad". 

Lees verder pagina 2. 

DRIE VOORSTELLEN VOOR EEN BETERE LUCHTKWALITEIT 

NIEUWJAARSBORREL HAAGSE FRACTIE Agenda 



GEEN NIEUWE POLENHOTELS IN DEN HAAG 

De SP wil dat het stadsbestuur stopt met het bouwen van zogenaamde 

Polenhotels. Dit zijn woningen met weinig voorzieningen speciaal voor mensen uit 

Midden- en Oost-Europa. Fractievoorzitter Bart van Kent: "Mensen die in Den Haag 

wonen en werken hebben recht op een menswaardige manier van wonen, 

verspreid over de stad met dezelfde eisen voor de woning als iedereen. De SP wil 

geen huisvesting speciaal voor bepaalde bevolkingsgroepen of medewerkers van 

uitzendbureaus, daarom roepen wij het stadsbestuur op om een streep te zetten 

door de plannen om 1000 extra woonplekken te bouwen. In Den Haag is behoefte 

aan extra woningen, niet aan extra woning speciaal voor mensen uit Midden- en 

Oost-Europa". 

 

Ruim een jaar geleden stelde de SP al dat Den Haag niet klaar was voor 

medewerkers uit Midden en Oost-Europa. Doordat het kabinet, met VVD en PvdA, 

heeft besloten om de grenzen ongecontroleerd open te zetten moet de gemeente 

maatregelen nemen. Zo wil de SP dat deze medewerkers de taal leren, goede 

huisvesting krijgen en voorkomen wordt dat ze uitgebuit worden. Het blijkt dat 

Den Haag nog steeds niet klaar is. In wijken zoals Laak en Escamp zijn nog steeds 

problemen met illegale kamerverhuur, op de arbeidsmarkt worden nog steeds 

werknemers afkomstig uit Midden- en Oost-Europa uitgebuit en leren weinig 

mensen de taal. "Uit cijfers van de gemeente blijkt dat 1000 mensen de 

Nederlandse taal hebben geleerd in 2013. Terwijl er in Den Haag nu zo'n 30.000 

mensen uit Midden- en Oost-Europa wonen. Met dit tempo zijn we dan dertig jaar 

bezig om deze mensen de taal te leren. Er moet dus veel meer ingezet worden op 

het leren van de taal. Vooral omdat blijkt dat steeds meer van deze mensen langer 

blijven wonen in Den Haag en een leven proberen op te bouwen. Eerder ging nog 

43% binnen het jaar terug naar het land van herkomst, inmiddels is dit percentage 

gedaald tot 18%", Aldus van Kent.  
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De SP lanceert de voorstellen tijdens de bespreking van het 

onderwerp luchtkwaliteit in de commissie leefomgeving van 14 

januari. Met de drie voorstellen wil de partij dat de komende jaren 

de luchtkwaliteit in Den Haag verbetert. De drie voorstellen worden 

hieronder verder uitgewerkt. 

Goed en betaalbaar openbaar vervoer moet ervoor zorgen dat 

mensen er eerder voor kiezen om de auto te laten staan. Dit 

betekent dat trams en bussen vaker rijden, beter op elkaar 

aansluiten en de tarieven omlaag gaan in plaats van omhoog. Daarnaast moet er 

onderzocht worden of geschrapte buslijnen weer terug kunnen komen zodat het 

openbaar vervoer altijd op loopafstand beschikbaar is. 

 

Meer groen in de stad leidt niet alleen tot een beter verblijfsklimaat, maar ook tot 

een betere luchtkwaliteit. Daarom moet meer ingezet worden op aanplanting van 

groen op plekken met een slechte luchtkwaliteit. Op plekken waar weinig ruimte is 

voor extra groen, zijn zogenaamde groene daken een mogelijke oplossing. 

Ook moet worden ingezet op een betere doorstroming van het verkeer. Dit kan 

door het aanpakken van knelpunten in de stad, bijvoorbeeld door het 

ongelijkvloers maken van kruispunten. Daarnaast moeten automobilisten meer 

gewezen worden op de snelste route door de stad en het op tijd aangeven van 

wegwerkzaamheden en opstoppingen, dit kan met interactieve borden langs de 

drukste routes door de stad. 

De Haagse afdeling van de 

SP beschikt over een 

hulpdienst voor mensen die 

problemen hebben met het 

aanvragen van zorg of 

Wmo-voorzieningen, 

subsidies, huurproblemen 

en sociaal-economische 

problemen. 

 

De vrijwilligers van de 

Hulpdienst geven 

informatie en advies, vullen 

formulieren samen met u 

in, schrijven zo nodig een 

brief of een bezwaarschrift, 

of kunnen doorverwijzen 

naar iemand die verder kan 

helpen. 

 

Hulpdienst  
op woensdagen tussen 

19:30 en 21:00 uur 

telefonisch bereikbaar 

op 070-3901212  

en op ons 

afdelingspand. Buiten 

deze tijden kan een 

boodschap achtergelaten 

worden bij de Haagse 

gemeenteraadsfractie via 

het telefoonnummer 070-

3533734.  

 

Onze vrijwilligers nemen 

dan snel contact met u op. 

Verder is de Hulpdienst te 

bereiken 

hulpdienstdenhaag@sp.nl 

 

De service van de SP-

Hulpdienst is gratis en voor 

iedereen uit Den Haag. 

Woont u niet in Den Haag, 

maar heeft u wel een vraag 

voor de hulpdienst? Neem 

dan contact op met de 

hulpdienst in uw 


