
Uit een rondgang van EenVandaag en Omroep West blijkt dat de effecten 

van het opknappen van slechte wijken niet duidelijk zijn. De SP 

waarschuwt hier al jaren voor. De gemeente Den Haag kreeg vele 

miljoenen aan subsidie van de Rijksoverheid om hiermee de zogenaamde 

krachtwijken te verbeteren. De SP gaat samen met de PVV in overleg 

met de lokale Haagse rekenkamer om tot een onderzoek naar de 

subsidies te komen. SP-fractievoorzitter Ingrid Gyömörei: "Het is nu tijd voor 

verantwoording en evaluatie van deze projecten. Veel belastinggeld is in deze 

wijken gestoken en ik mag toch hopen dat hier resultaten zijn geboekt. In de 

toekomst krijgt de gemeente steeds meer taken vanuit het Rijk en dus ook steeds 

meer geld om deze taken uit te voeren. Het is daarom belangrijk dat de gemeente 

Den Haag en het stadsbestuur het geld goed en doeltreffend gebruikt!"  
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PS   

Bijlage in de Tribune van de 

Socialistische Partij 

GROOTSTE GROOTSTE GROOTSTE GROOTSTE GRAAIERVERKIEZINGGRAAIERVERKIEZINGGRAAIERVERKIEZINGGRAAIERVERKIEZING    
Deze maand lanceerde de 

SP de verkiezing waarbij 

bewoners van Den Haag 

kunnen aangeven wie zij de 

'Grootste Graaier' vinden. 

Hagenaars kunnen hun stem 

uitbrengen op een van de 

vijf genomineerde Haagse 

'Graaiers' die in de publieke 

sector werken en meer dan 

de Minister-President 

verdienen. De foto is van de 

lancering van deze actie. 

Meer foto’s + info op pag. 2 

Agenda 

Vrijdag 7 juni 

12.00 - 16.00 uur 

Rondleiding in de 

Tweede Kamer voor 

Haagse SP-leden 

Opgeven met een e-mail 

naar denhaag@sp.nl  

Vrijdag 7 juni 

19.00 - 21.30 uur* 

Tribunes verzendklaar 

maken* 

Vrijdag 14 juni 

13.30 - 16.00 uur 

Bezoek aan brandweer 

Den Haag  

Dedemsvaartweg 1 

Opgeven met een e-mail 

naar denhaag@sp.nl  

Dinsdag 18 juni 

19.30 - 21.30 uur* 

Filosofieavond met SP 

Tweede Kamerlid Ronald 

van Raak 

RESULTATEN SUBSIDIES KRACHT-

WIJKEN NOG STEEDS ONDUIDELIJK 

* 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  

Het bestuur van de SP Den Haag zoekt ondernemende mensen die willen helpen om de 
SP meer op de kaart te zetten bij ondernemers. Mensen die zich op regelmatige basis 
willen inzetten en gevoel hebben bij ondernemers en ondernemerschap. We willen de 
volgende dingen gaan doen: 

 Langsgaan bij veel ondernemers, inventariseren wat er bij hen speelt 

 De brochure “Hart voor de Zaak”  uitdelen (zie plaatje) 

 Ondernemers attent maken op een onderzoek via onze website 

 Een “Hart voor de Zaak”  website maken voor Den Haag 

 Ondernemers interviewen die zich bezig houden met elke vorm van sociaal of groen 
ondernemen, werkgelegenheid en/of leerwerkplekken bieden aan personen met afstand 
tot arbeidsmarkt, MVO ondernemen, enz. 

 Een wekelijks inloop uur organiseren 

 Andere suggesties van meedenkers zijn van harte welkom! 

De komende tijd wil de SP wil zich sterker maken voor de (kleine(re)) ondernemers en 
alle vormen van sociaal en kleinschalig ondernemen aanmoedigen. 

Wil je meehelpen neem dan contact op met Arnout Cavadino, bestuurslid SP Den Haag. 
E-mail: jcavadino@gmail.com, Mobiel: 0624413185 

GEZOCHT: GEZOCHT: GEZOCHT: GEZOCHT: ONDERNEMENDEONDERNEMENDEONDERNEMENDEONDERNEMENDE    MENSENMENSENMENSENMENSEN        



De Haagse SP heeft een voorstel ingediend om geen kabelbaan op 

Scheveningen neer te zetten. Het gemeentebestuur wil nog steeds 

de megalomane bouwplannen doordrukken op Scheveningen. 

Onderdeel van deze plannen is een kabelbaan om beide 

havenhoofden te verbinden met elkaar. De zogenaamde ‘sprong 

over de haven’. De SP is hier fel tegenstander van. SP-

fractievoorzitter Ingrid Gyömörei: "Het lijkt wel of alles maar kan op 

Scheveningen. Hommersons Casino koopt een deel van de boulevard op en 

mag z'n gang gaan, Van der Valk mag de Pier jarenlang laten verpauperen 

en PvdA-wethouder Norder wil nog meer lelijke hoogbouw en een kabelbaan 

neerzetten op Scheveningen. Het wordt tijd dat de politiek luistert naar wat 

haar inwoners willen en rekening houdt met het unieke karakter van 

Scheveningen. Een kabelbaan hoort daar niet bij."  
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 Zijn er grote 

prijsverschillen in het 

OV na invoering van 

de OV-chipkaart? 

Geef jouw mening via 

http://www.sp.nl/

vragenlijst/index.php?sid=49118 

Gisteren werd op initiatief van de SP 

gesproken over vocht- en 

ventilatieproblemen in (huur)woningen 

in Den Haag. Hierbij werd niet alleen de 

GGD uitgenodigd, die hier een 

onderzoek naar gedaan heeft. Ook de 

bewoners die kampen met vocht- en 

ventilatieproblemen kwamen aan het 

woord. In de afgelopen jaren heeft de 

SP namelijk veel klachten ontvangen 

vanuit bewoners uit Spoorwijk en vanuit 

het complex Via Salsa en Cabo Verde uit Transvaal. De verantwoordelijke 

Op 25 april jl. lanceerde de SP 

de verkiezing waarbij u kunt 

aangeven wie u de 'Grootste 

Graaier' vindt. Aanleiding is het 

rapport van minister Plasterk 

waaruit blijkt dat de 

topinkomens in de publieke 

sector in 2011 weer gestegen 

zijn ten opzichte van 2010. 
 

Het rapport maakt melding van 

128 mensen die werken in Den 

Haag en fors meer verdienen 

dan een minister. Vijf van deze 

mensen zijn genomineerd voor 

de Grootste Graaierverkiezing: 

Chiel Huffmeijer (Haga 

ziekenhuis), Willem Geerlings 

(Medisch Centrum Haaglanden), 

Willem Krzeszewski (Staedion 

Wonen), Stephan Valk 

(Parnassio/BAVO zorg) en Evert 

de Glint (Woonzorg-centra 

Haaglanden). 

Zij verdienen € 267.514 tot € 

307.674. Minister Plasterk kwam 

eerder met een wet, die regelt 

dat bestuurders in de (semi)

publieke sector niet meer dan € 

187.340 mogen verdienen en 

geen bonus mogen krijgen. De 

wet treedt echter pas over 4 jaar 

in werking. Het zou deze 

bestuurders sieren als ze per 

direct hun salaris aanpassen en 

bonussen in de ban doen, zodat 

dat geld vrij komt voor zorg of 

huisvesting. Wij roepen ze met 

deze verkiezing daartoe op. 
 

Digitaal kan er gestemd worden 

via de facebookpagina van de SP 

Den Haag: http://

apps.facebook.com/my-polls/

shhkd. In juni zal de winnaar 

bekend gemaakt worden en 

wordt de ontmoedigingsprijs, 

een gouden hark, 

uitgereikt. 
 

Daniël de Wit 

Voorzitter SP Den Haag  

GROOTSTE GRAAIER GROOTSTE GRAAIER GROOTSTE GRAAIER GROOTSTE GRAAIER 

VAN DEN HAAGVAN DEN HAAGVAN DEN HAAGVAN DEN HAAG 

DEN HAAG WINKELSTAD KENT NOG ONZEKERHEDEN 

GEEN KABELBAAN OP SCHEVENINGEN 

Bewoners uit Transvaal en Spoorwijk 
spreken de gemeenteraad toe. 

Bij de bespreking in de gemeenteraad van Den Haag als winkelstad heeft de 

SP de wethouder op de volgende punten huiswerk meegegeven:  

 veel buurtwinkelstraten kampen met leegstand. Dit leidt tot verloedering, 

ondernemers vestigen zich er minder snel en er verdwijnen voorzieningen. 

 Extra werkgelegenheid in supermarkten betreft vaak pulpbanen met flex-

contract voor goedkopere jongeren. De werkloosheid neemt hierdoor niet af. 

 Kiosken moeten vaak wijken voor nieuwe plannen, soms onterecht.  Deze 

ondernemers verdienen meer zekerheid, dus maak duidelijke regels.  

AVOND OVER VOCHT- EN VENTILATIE-

PROBLEMEN EEN SUCCES 

 OEK  ONDERZOEK  ONDERZO 

ROOD en veel andere SP’ers bij het kraampje op het Malieveld tijdens het Bevrijdings-
festival. Daniël de Wit in gesprek met winkelend publiek over ‘de Grootste Graaier’. 

Over mensen in de 

bijstand wordt veel 

gesproken. Met mensen 

in de bijstand te weinig. 

Daarom dit onderzoek. 

Meedoen via: http://

www.sp.nl/vragenlijst/?sid=61267 


