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Agenda 

Zaterdag 20 juli ** 

14.00 - 15.30 uur 

Graaiersactie Kijkduin 
Verzamelen Deltaplein, aanmel-
den via judith@bluesmotel.nl 

Zaterdag 27 juli   

19.30 - 22.00 uur, en op 

Woensdag 31 juli 

19.00 - 21.00 uur 

Buurten Gaardebuurt 
Verzamelen AH Ambachtsgaar-
de, aanmelden via Karim: 
meester_karim@live.nl 

Zaterdag 24 augustus  

Vanaf 10.30 uur 

Taks Free Tour A’dam 

Aanmelden via SP-website 
http:www.sp.nl/geld/nieuwsberi
chten/14387/130517 

Zaterdag 7 september* 

Vanaf 16:00 uur ** 

BBQ op het pand 

Woensdag 4 september * 

19.30 - 21.30 uur ** 

Zorgavond met SP 2e 
Kamermedewerker Hanne Drost 

Dinsdag 10 september * 

19:30 - 21:30 ** 

Avond over inkomens-

politiek met Lieke Smits, 
medewerker sociale zaken in de 
Tweede Kamer  

Donderdag 12 september*  

Vanaf 19:00 uur 

Filmavond ‘de onrenda-

belen’ aanmelden bij Manon 
Triquart triquartm@gmail.com  

Vrijdag 13 september*  

19:00 - 21:30 uur 

Tribunes klaar maken 
aansluitend gezellige avond! 

ZORGVULDIGE AFWEGING 

SPUIFORUM BELANGRIJK 

Zaterdag stond de SP met de ZO-krant op 

de Haagse Markt. De SP kon op veel 

positieve reacties rekenen. Veel bewoners 

van de Vergeten Driehoek in de Schilders-

wijk herkenden de SP'ers nog van de 

huuracties van twee jaar geleden. Wil jij 

ook helpen met het uitdelen van de ZO-

krant? Of wil je ’m in jouw straat of portiek 

bezorgen? Mail dan naar denhaag@sp.nl. 

Op verzoek van de SP heeft 

Dooievaar+, de organisatie verant-

woordelijk voor een realistisch 

alternatief voor het Spuiforum, een 

presentatie gegeven aan de gemeente-

raad over hun alternatief. Ook zijn 

mede op verzoek van de SP twee ontbindende 

voorwaarden gesteld aan het Spuiforum.  

Zo moet er eerst een second opinion gedaan 

worden naar de bouwkosten en daarnaast moet 

het bestemmingsplan aangepast en vastgesteld 

worden door de gemeenteraad. Donderdag 18 

juli besluit de gemeenteraad over het Spuiforum. 

*Op Allard Piersonlaan 48 
 

** Opgeven met een e-

mail naar denhaag@sp.nl  

Uit: AD/Haagsche 

Courant, 3 juli 2013  

Het cultuurcentrum 

Spuiforum wordt mogelijk 

meer dan vijftig miljoen 

euro duurder dan begroot.  

Uit informatie voor de 

gemeenteraad blijkt dat er 

mogelijk meer kosten 

worden gemaakt voor: 

 Het uitkopen van 

restaurant Ming Dynasty 

en een deel van hotel 

Mercure op het Spuiplein.  

 De vertraging die deze 

verwerving met zich 

meebrengt           6 Het 

brandveilig maken van het 

complexe gebouw.        

Het onderhoud aan de 

gevel van het 

cultuurpaleis.  

DE ZODE ZODE ZODE ZO----KRANT KRANT KRANT KRANT OPOPOPOP    DEDEDEDE HAAGSE MARKT HAAGSE MARKT HAAGSE MARKT HAAGSE MARKT    

ROOD TRAKTEERT ZORGBESTUURDERS 

OP VERRASSING 

Roger van Boxtel (directeur Menzis) op 
de foto met de zorgbobo van ROOD 

Donderdagmiddag 13 juni was ROOD, 

jong in de SP aanwezig bij een luxueus 

zeebanket van zorgverze-keraar Azivo, 

onderdeel van Menzis. In de haven van 

Scheveningen werden de relaties van de 

verzekeraar feestelijk onthaald. De gasten 

werden verrast door een heuse ‘zorgbobo’ 

die hen feliciteerde met de 1,4 miljard 

winst die de zorgverzekeraars afgelopen 

jaar maakten. “En dat terwijl steeds meer 

mensen niet de zorg krijgen die ze nodig 

hebben” aldus Lieke Smits, voorzitter 

ROOD, jong in de SP. “Dat geld hoort in 

de zorg, niet in de buik van bestuurders.” 



SP-Kamerlid Paulus Jansen was 14 juni te 

gast om te praten over huisvesting. Jansen 

ging er stevig in: “De plannen van Rutte 

en Samsom zijn het einde van de 

woningcorporaties. Ze worden leeg 

gevreten. Er is een kans dat woning-

corporaties massaal uit het systeem gaan 

stappen.” In 1994 werden woning-

corporaties op afstand gezet en sinds 2006 

moeten zei vennootschapsbelasting betalen. Dat laatste zorgde ervoor 

dat de huurder gemiddeld 100 euro meer moest gaan betalen.  
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Donderdag 20 juni was het thema van de 

tweede filmavond dit jaar: de vakbeweging. 

Michael Wijlhuizen van de FNV vertelde over 

de werkwijze van de organizers. De film van 

deze avond sloot hier prachtig bij aan."Bread 

and Roses" gaat over de strijd van, veelal 

illegale, schoonmakers in de VS voor een 

fatsoenlijk loon en goede arbeids-voorwaarden. Bart van Kent, 

gemeenteraadslid en beleidsmedewerker Sociale Zaken voor de SP 

Tweede Kamerfractie. Hij vertelde over de acties van moedige mensen 

in de zorg, de schoon-maak en de distributiecentra die de SP heeft 

gesteund en zijn eigen ervaringen met het oproepen tot actie.  

Bij de SP komen veel klachten binnen over het verplicht werken 

voor een uitkering. Een bizar voorbeeld is dat iemand die 

jarenlang bij de gemeentelijke veegdienst werkte na ontslag 

verplicht voor zijn bijstandsuitkering de straat moet schoonvegen. 

“PvdA-wethouder Henk Kool gaat hiermee echt alle grenzen over. Dit 

heeft niets met werkervaring opdoen te maken, dit heeft niets met re-

integratie te maken, dit is pure verdringing van arbeidsplaatsen en 

misbruik maken van mensen die zijn aangewezen op een bijstands-

uitkering.” aldus raadslid Bart van Kent. De SP roept het stadsbestuur 

op om werk te maken van echte banen en te stoppen met het invullen 

van banen door bijstandsgerechtigden verplicht tewerk te stellen.  

Den Haag, onze stad, is de 

plek waar u in de zomer 

moet zijn. Met de tram of 

fiets bent u binnen een half 

uur aan het strand, waar u 

kunt genieten van een frisse 

duik of een wandeling in de 

duinenkam. Een groen 

alternatief is het Zuiderpark, 

het Haagsche bos of 

Clingendael. Kunst en 

cultuur vindt u onder andere 

in het Haags historisch 

museum, het 

gemeentemuseum, Escher in 

het paleis, Panorama 

Mesdag, de lange voorhout 

en de Gevangen Poort. Op 

20 juli is het plein open 

festival met balkanpop van 

Mala Vita en op 3 augustus is 

er Schollenpop op het 

Zuiderstrand. Begin 

september houden we op 

het afdelingspand een 

barbecue voor onze leden. U 

kunt zich daarvoor aan-

melden bij Inge v.d. Vooren 

(vdvooren@gmail.com). 
 

Er is kortom genoeg om te 

ontspannen. En dat 

ontspannen is hard nodig, 

want het komende jaar is 

het jaar van de gemeente-

raadsverkiezingen. Een jaar 

waarin we u hulp hard nodig 

hebben. Meld u bij ons door 

een e-mail te sturen naar 

denhaag@sp.nl of te bellen 

met 070-3533734! 
 

Ik wens u een 

hele mooie en 

ontspannen 

zomer toe! 
 

Daniël de Wit, 

voorzitter 

ZOMER 

KABINET DRAAIT WONINGCORPORATIES DE NEK OM 

GEEN BAAN ZONDER LOON 

TWEEDE SP-FILMAVOND ZEER GESLAAGD 

De gemeente Den Haag heeft in 2012 ruim 115 miljoen euro 

overgehouden. Hoewel dit positief klinkt, is de SP niet te 

spreken over de grove bezuinigingen in de stad die in dit jaar 

zijn uitgevoerd. SP-raadslid Bart van Kent: “Het overschot van 

115 miljoen is opgebracht door de inwoners die hun bibliotheek of 

buurthuis moeten missen. Dit overschot is opgebracht door de 

thuiszorgmedewerker die van het minimumloon moet rondkomen. En dit 

overschot is opgebracht door de medewerker van de veegdienst die vier 

jaar lang de stad moet schoonhouden voor behoud van z’n uitkering. Al 

deze mensen hebben ingeleverd en zijn voorzieningen kwijtgeraakt. Het 

is daarom niet te verteren dat er zo’n groot overschot is.”  
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SP-kamerlid Paulus Jansen bij 
de Haagse SP  

De Haagse SP heeft veel meer en uitgebreider nieuws dan je op deze twee 

pagina’s ziet: bezoek onze website voor andere nieuwsberichten, uitgebreidere 

verslagen, dossiers over belangrijke zaken etcetera: http://denhaag.sp.nl 


