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Socialistische Partij 

HUURDERS HUURDERS HUURDERS HUURDERS BETROKKENBETROKKENBETROKKENBETROKKEN    BIJBIJBIJBIJ    

STADSVERNIEUWINGSTADSVERNIEUWINGSTADSVERNIEUWINGSTADSVERNIEUWING ZUIDWEST ZUIDWEST ZUIDWEST ZUIDWEST    
Het SP-voorstel om huurders te betrekken bij de 
stadsvernieuwing in Zuidwest is donderdag unaniem door 
de gemeenteraad aangenomen. De SP had grote 
vraagtekens bij het plan** 
van het gemeentebestuur om 

80 miljoen euro te investeren in het 
noodlijdende Vestia voor 
stadsvernieuwing in Zuidwest. Zo 
draaien huurders en belasting-
betalers op voor het financiële 
wanbeleid van Vestia. Toch deed de 
SP ook voorstellen om het plan te 
verbeteren. SP-fractievoorzitter Ingrid 
Gyömörei: "Draagvlak onder huurders 
is van groot belang voor deze ingrij-
pene stadsvernieuwing. De SP is geen 
voorstander van dit project maar met 
een meerderheid die het plan toch 
aan ging nemen, kan het maar beter 
goed geregeld zijn. We zijn daarom 
blij dat de huurders nu bij de plannen 
betrokken worden.” 

Buurten in Moerwijk: 
verzamelen om 12.45 
uur bij de C1000 
Heeswijkplein. Info & 
aanmelden bij Arnout 
Cavadino (0624413185) 

---------------------------
Actie Sociale werkplaats 
We delen ansichtkaarten 
uit om aandacht te 
vragen voor de 
bezuinigingen op de 
sociale werkplaats. 
Verzamelen 11.45 uur 
bij bieb Loosduinen. Info 
& aanmeleden bij 
Hannie van der Sman 
(0654332067) 

Agenda 

Zaterdag 16 februari 

13:00 - 15:00 uur 

Buurten in Moerwijk 

Zie actie-info 

Vrijdag 8 maart* 

Tribunes vouwen op ons 
pand: 19.15 - 21.30 uur  

Woensdag 20 februari 

12:00 - 14:00 uur  

Actie Sociale werk-

plaats     Zie actie-info 

Dinsdag 26 maart* 

19.30 - 21.30 uur 

Ledenavond gemeen-

teraadsverkiezingen 
met Harry v Bommel 

ACTIE-INFO 

* SP Den Haag 

Allard Piersonlaan 48 

2522 MR, Den Haag 

T: 06 30 39 26 55  

E: denhaag@sp.nl 

** WAT IS HET PLAN? 
 De gemeente geeft 80 
miljoen aan Vestia om in Zuid 
West te slopen en te bouwen. 

1.000 huurwoningen worden 
gesloopt 

 850 koopwoningen gebouwd  

 125 sociale huurwoningen 
teruggebouwd of gerenoveerd 

 Bij tegenvallers worden ook 
deze huurhuizen verkocht 

 SP: “Het plan komt te 
vroeg, richt zich alleen op 
Zuidwest, benadeelt andere 
corporaties, is te duur en gaat 
dwars in tegen het reddings-
plan van de Rijksoverheid.” 

NIEUWNIEUWNIEUWNIEUW    BESTUURBESTUURBESTUURBESTUUR SP  SP  SP  SP DENDENDENDEN    HAAGHAAGHAAGHAAG            
V.l.n.r. Kees Versseput, Andreas Kort (ROOD), John Zeegers, Hannie vander 
Samen (afdelingssecretaris), Arnout Cavadino, Inge van Vooren, Daniël de Wit 
(voorzitter), Dirk van Oostaijen, Karim Boutayeb, Daria Janssen, Willen Jan van 
der Oest, Leon Botter, Bart van  Kent (fractielid) en Ingrid Gyömörei (fractie-
voorzitter). Een column van onze nieuwe voorzitter vindt u op pagina 2. 



Vandaag werd bekend dat de subsidie van 
het Straatpastoraat en Exodus in 2013 blijft 
bestaan. Hierdoor kunnen beide organisaties 
in ieder geval in 2013 het nuttige werk in de 
stad voortzetten. SP-raadslid Bart van Kent: 

"Eerder wilde het stadsbestuur beide organisaties nog 
wegbezuinigen. Slecht voor de stad en haar inwoners, 
daarom brak de SP een lans voor beide organisaties. 
We zijn blij dat de wethouder onze suggesties heeft 
overgenomen en dat beide organisaties blijven 
bestaan. Felicitaties aan het adres van het 
Straatpastoraat en Exodus!"  

Pagina 2  FEBRUARI 2013  

De bouw van het Spuiforum kost de 
gemeente minimaal 180 miljoen euro. Nu 
bekend is dat de eigenaar van World Forum 
failliet is (de gemeente wil dit congresgebouw 
overnemen) en de gemeente voor de kosten 

van het faillissement van de Pier lijkt op te draaien, 
hangen deze kosten als een extra molensteen om de 
nek van de gemeente. "Het is zeer onverstandig om 
nu het Spuiforum door te zetten. De stad moet al fors 
bezuinigen en er komen extra bezuinigingen van het 
kabinet Rutte 2 op ons af. Onze inwoners krijgen deze 
rekening gepresenteerd! Laten we daarom het forum 
schrappen en de bestaande zalen renoveren, veel 
goedkoper en duurzamer!" aldus Ingrid Gyömörei.  

Half januari was de SP te vinden in Bouwlust. We gingen 
langs de deuren om te vragen naar de stand van hun 
buurt. Bewoners van Bouwlust verwelkomden de SP-ers 
massaal. Positief nieuws was de afgenomen overlast van 
hangjongeren. Hierboven SP'er Hannie van der Sman bij 
twee buurtbewoners thuis. 

Vanaf 20 januari mag ik leiding geven aan een 

nieuw bestuur. Ik wil iedereen enorm bedanken 

voor het vertrouwen en de steun die het nieuwe 

bestuur de afgelopen tijd heeft ontvangen. Op 

onze website http://www.denhaag.sp.nl/

bestuur.stm kunt u informatie vinden over het 

nieuwe bestuur.  

Ik kijk er naar uit om met dit prachtige team te 

strijden voor een menselijker en socialer Den 

Haag! Wij zijn en moeten de bondgenoot blijven 

van de inwoners van deze mooie stad. Tegenover 

de sociale sloop en grootheids-waanzin van dit 

regentencollege zullen wij menswaardige 

alternatieven zetten. Geen kille en verdorven stad, 

waar een mentaliteit heerst van zoek het zelf maar 

uit en ieder voor zich, maar een warme en 

gezellige stad waar mensen naar elkaar omkijken. 

Dat betekent onder andere aanpak van schimmel 

en ander achterstallig onderhoud in huurwoningen. 

Dat betekent geen 9 euro bruto loon, maar 

fatsoenlijke beloning voor de hardwerkende 

Haagse thuiszorgmedewerker. En dat betekent dat 

we zorgen voor kleinschalige en laagdrempelige 

publieke voorzieningen dichtbij de mensen in de 

buurt  

Om bondgenoot te blijven van inwoners 

organiseren we verschillende activiteiten. Zo gaan 

we op 16 februari buurten in Moerwijk en delen we 

op 20 februari ansichtkaarten uit in Loosduinen om 

werknemers in de sociale werkplaats te steunen. 

Op 6 april is er een demonstratie van 

thuiszorgmedewerkers in Den Haag. Voor leden 

organiseren we op 5 april een rondleiding in het 

provinciehuis en op 17 mei een rondleiding in de 

Tweede Kamer. Details over deze activiteiten vindt 

u op onze site http://www.denhaag.sp.nl/

agenda.stm of in onze activiteitenmail. Als u zich 

wilt abonneren op de activiteitenmail, u op wilt 

geven voor een rondleiding of actief wilt worden 

voor de afdeling neem dan contact op met onze 

organisatiesecretaris Hannie van der Sman 

(denhaag@sp.nl, 06-54332067).  

De komende tijd wil ik graag bij u als SP-lid op 

bezoek komen om bijvoorbeeld van u te horen wat 

er beter kan in Den Haag en aan 

welke onderwerpen de SP in Den 

Haag meer aandacht moet besteden. 

U kunt mij bellen (0657564601) of e-

mailen (ddwit@sp.nl) voor een 

afspraak. Ik hoop u snel te 

ontmoeten. Hartelijke groet,  

 Daniël de Wit, voorzitter 

FELICITATIES STRAATPASTORAAT EN EXODUS 
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NOODZAAK SCHRAPPEN SPUIFORUM GROEIT 

Sfeerinpressie van een 
geslaagde nieuwjaars-
borrel in het theatercafé 
van het Lucent Dans-
theater. Ruim 70 SP’ers 
genoten hier van een hapje 
en een drankje.  


