
Zaterdag 16 februari hield de 
SP een buurtonderzoek onder 
bewoners van Moerwijk. Veel 
bewoners gaven aan dat ze 
zich niet altijd veilig voelen, 
dat ze soms overlast 
ondervinden van 
hangjongeren en 
drugsgebruikers, dat het plein 
op het Heeswijkplein wel 
aantrekkelijker mag worden, 

dat de wijk in de afgelopen jaren verpauperd is, dat sommige trottoirs slecht 
zijn, dat ze geen buurthuis vlakbij hebben en dat vooral het winkel-aanbod 
tekort schiet. Zo wordt een drogist, groente-man en discounter gemist. 
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Bijlage in de Tribune van de 

Socialistische Partij 

SP SP SP SP WEERWEERWEERWEER    AFDELINGAFDELINGAFDELINGAFDELING    RIJKERRIJKERRIJKERRIJKER!!!!    
Ruim twee jaar geleden is de SP Den 
Haag begonnen met het oprichten van 
een afdeling in het Westland. Sinds 
deze week heeft Westland een 
volwaardige SP-afdeling. Dit besluit 
werd afgelopen weekend door het 
landelijk partijbestuur genomen. 

Bestuurslid Dirk van Oostaijen, 
verantwoordelijk voor Westland in het 
Haagse SP-Bestuur: "We feliciteren de 
afdeling Westland met het behalen van 
dit geweldige succes. Het is een mooie 
beloning na het harde werk van de Westlandse SP'ers dat men zich 
nu volwaardig afdeling mag noemen. We wensen de leden daar 
veel succes de komende tijd bij hun activiteiten en acties". 

Het actieteam van de SP Den 
Haag is op zoek naar het 
volgende gereedschap:   

• Handzaag • Klauwhamer 
• Duimstok  • Decoupeerzaag 
• Houtbeitel • Lijmklemmen 
• Boormachine  
• Schroevendraaiers kruiskop/platkop        

Kan je ons helpen? Mail voor 2e 

hands schenkingen naar 

denhaag@sp.nl. Het gereedschap 

wordt opgehaald bij u thuis. 

Alvast hartelijk dank! 

Agenda 

Dinsdag 19 maart 

19.00 - 21.30 uur  

Avond over Zorg ter 

voorbereiding 

thuiszorgmanifestatie  

Buurthuis de Regenvalk 

Weimarstraat 69 

SP-kamerlid Renske Leijten 
en SP-raadslid Bart van Kent 
zijn aanwezig. Aanmelden 
via Inge vd Vooren: 
vdvooren@gmail.com  

Dinsdag 26 maart* 

19.30 - 21.30 uur 

Ledenavond gemeen-

teraadsverkiezingen 
met Harry v Bommel 

Vrijdag 5 april* 

Tribunes vouwen op ons 
pand: 19.15 - 21.30 uur  

Vrijdag 5 april 

16.00 - 18.00 uur 

Rondleiding Provinciehuis  

Zaterdag 6 april 

Thuiszorgdemonstratie 

Zie: strijdvoorthuiszorg.nl 

Woensdag 10 april* 

19.00 - 21.30 uur 

Algemene ledenavond 

Over democratisering van 
de economie Aanmelden 
via denhaag@sp.nl  

BUURTONDERZOEK BUURTONDERZOEK BUURTONDERZOEK BUURTONDERZOEK ININININ MOERWIJK MOERWIJK MOERWIJK MOERWIJK    

* SP Den Haag 

Allard Piersonlaan 48 

2522 MR, Den Haag 

T: 06-543 320 67  

E: denhaag@sp.nl 

Voor meer nieuws en 
uitgebreide info naar: 
http://denhaag.sp.nl of 

facebook.com/SPDenHaag  

Op 20 maart ging ROOD Den Haag langs bij de 
Tweede Kamer. Samen met Emile Roemer 
spraken zij zich uit vóór behoud van de stufi en 
de ov-studentenkaart.  

Het SP-team van zaterdag 16 februari  

ROEMER VOOR ROEMER VOOR ROEMER VOOR ROEMER VOOR STUFISTUFISTUFISTUFI    

Eerste buurtonderzoek naar 

wateroverlast in 2011 



In maart 2014 zijn er gemeenteraadsverkiezingen in Den Haag. 
De Haagse SP doet mee aan deze verkiezingen. U kunt zich 
kandidaat stellen voor de SP-kieslijst door een e-mail met daarin 
uw motivatie te sturen naar Manja Smits (msmits@sp.nl), 
voorzitter van de kandidatencommissie. 

Kijk op de website (http://denhaag.sp.nl) aan welke 
voorwaarden de kandidaten dienen te voldoen. 
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Organisatiesecretaris Hannie van 
der Sman en voorzitter Daniël de 
Wit gingen kort geleden langs bij 
SP-lid Karel Kulk om meer te 
weten te komen over de 
geschiedenis van de Haagse SP. 
Kulk werd in de jaren zeventig lid 
van de SP en is al jaren zeer actief 
op Scheveningen. Karel vertelde heel veel anekdotes over de SP 
in Den Haag en heeft veel (actie-)materiaal. Heeft u ook een 
leuke anekdote of mooie foto? e-mail deze dan: denhaag@sp.nl. 

RESPECT Zorggroep Scheveningen is van plan om tien 
verpleegkundigen uit Spanje over te laten komen en in 
dienst te nemen voor minimaal twee jaar. Men wil dit 
doen, omdat het niet lukt voldoende verpleegkundigen 
te vinden die voor de zorggroep willen werken. SP-
raadslid Bart van Kent: “Dit is een vreemd en riskant 

plan. Vreemd omdat de werkloosheid in de regio Den Haag 11% 
is en riskant omdat deze verpleegkundigen de Nederlandse taal 
niet machtig zijn.” Inmiddels heeft de SP opheldering gevraagd 
aan het gemeentebestuur van Den Haag.  

Er is niet geleerd van de ondergang 

van voormalig thuiszorggigant 

Meavita. Ik herinner me de avonden 

met thuiszorgmedewerkers. Zij 

vertelden me dat ze medicijnen 

slikten om op de been te blijven, om 

hun patiënten niet in de steek te 

laten. Ze vertelden me dat ze 

moesten kiezen tussen loon 

inleveren of baanverlies. Ze 

vertelden me over de geldverspilling 

aan zaken die niets met zorg te 

maken hebben. Dat was 2008, de 

situatie is nu erger. 

Het recht op zorg vervalt. Er wordt 

1.500.000.000 euro op het 

zorgpakket bezuinigd. Minister 

Schippers verwacht een winst bij 

zorgverzekeraars van 

1.100.000.000 euro, die niet aan 

zorg besteed hoeft te worden. Er 

zijn lege kamers in 

verzorgingstehuizen, maar 

tegelijkertijd wachtlijsten voor 

diezelfde kamers. De verspilling in 

de zorg en overbehandeling nemen 

door de marktwerking toe. Een 

thuiszorgmedewerker in Den Haag 

krijgt ongeveer 9 euro bruto per 

maand. Door de voorgestelde 0-lijn 

in de zorg zullen medewerkers er 

niet op vooruit, maar op achteruit 

gaan. 

Pik het niet. Laat je horen. Of je nu 

in de zorg werkt, zorg ontvangt of 

als u zich met mij zorgen maakt 

over de zorg. Kom naar de 

zorgavond op 19 maart in Buurthuis 

de Regenvalk. Verspreid de nieuwe 

zorgkrant en kom massaal naar de 

grote zorgdemonstratie op 6 april in 

Den Haag. 

 

 

Daniël de Wit 

Voorzitter SP Den Haag 

OP OP OP OP NAARNAARNAARNAAR 6  6  6  6 APRILAPRILAPRILAPRIL INVLIEGEN VAN SPAANSE 

VERPLEEGKUNDIGEN SLECHT IDEE 

Op maandag 25 februari heeft SP-
fractievoorzitter Ingrid Gyömörei 
een bloemstuk neergelegd bij het 
herdenkings-monument voor de 
februaristaking in Amsterdam. 
Gyömörei deed dit namens de 
Haagse gemeenteraad. "Het is 
belangrijk om de mensen te 
herdenken die zo moedig waren 

om met gevaar voor eigen leven openlijk in verzet te komen 
tegen de Duitse overheersers. Nog steeds is het belangrijk dat 
wij onze ogen niet sluiten voor onrecht, racisme en uitsluiting. Ik 
vond het daarom een eer om namens de gemeenteraad van Den 
Haag een bloemstuk te mogen neerleggen bij het monument" 

EEN DUIK IN DE GESCHIEDENIS VAN DE SP DEN HAAG 

De herdenking bij De Dokwerker  

HERDENKING FEBRUARISTAKING 

KANDIDAATSTELLING 

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 


