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Tijdens de bespreking 

van de begroting voor 

2014 heeft de SP 

opgeroepen tot 

fundamenteel andere 

keuzes. SP-lijsttrekker 

Bart van Kent: "Den Haag moet 

stoppen met het bouwen van 

paleizen. De stekker moet uit het 

dure sportpaleis in het Zuiderpark, 

de nieuwbouwplannen voor het 

cultuurpaleis en de aanschaf van 

kroonluchters voor de Grote 

Marktstraat. Alleen dan is er 

ruimte voor het maken van echte 

sociale keuzes, zoals het 

investeren in voorzieningen in de 

stad, het stimuleren van 

werkgelegenheid en het terugdringen van armoede. Een 

fundamenteel andere manier van besturen is nodig. Zo wil de 

SP dat er niet alleen geluisterd wordt naar de inwoners, maar 

dat er voortaan samen met inwoners wordt besloten. De SP 

lanceerde tijdens het debat een aanvalsplan tegen 

armoede en werkloosheid. (zie kader rechts. Lees het 

uitgebreidere plan op onze website http://denhaag.sp.nl) 

Vrijdag 8 november*  

19:00 - 21:30 uur 

Tribunes klaar maken  

Donderdag 14 nov. * 

19:30 - 22:00 uur 

Filmavond met de film 

‘Bamako’ 

Maandag 18 nov.* 

Vanaf 19:30 uur 

Ledenvergadering over 

het concept verkiezing-

sprogramma voor de 

gemeenteraadsverkiezin-

gen in maart 2014 ** 

Na jarenlang aandringen van 

de SP zijn de dienstreizen 

die het gemeentebestuur 

naar het buitenland maakt 

fors afgenomen. Het aantal 

reizen blijkt met bijna de 

helft te zijn afgenomen. SP-

fractievoorzitter Gyömörei: 

"Dit is een geweldig succes 

na de jarenlange inzet van 

de SP. Zeker in deze tijd 

met forse bezuinigingen een 

goede ontwikkeling!” 

*Op Allard Piersonlaan 48 
 

** Opgeven met een e-

mail naar denhaag@sp.nl  

FORSE FORSE FORSE FORSE AFNAMEAFNAMEAFNAMEAFNAME    

DIENSTREIZENDIENSTREIZENDIENSTREIZENDIENSTREIZEN    NANANANA    

AANDRINGENAANDRINGENAANDRINGENAANDRINGEN SP SP SP SP    

2 2 2 2 XXXX    SUCCESSUCCESSUCCESSUCCES    VOORVOORVOORVOOR    HAAGSEHAAGSEHAAGSEHAAGSE    SPSPSPSP    

AANVALSPLAN AANVALSPLAN AANVALSPLAN AANVALSPLAN VOORVOORVOORVOOR    

ARMOEDEARMOEDEARMOEDEARMOEDE    NODIGNODIGNODIGNODIG    

 

 

 

 

 

22% van de inwoners van Den Haag heeft 

een inkomen dat lager is dan 130% van 

het sociaal minimum. Van Kent: "Armoede 

is een groot probleem in de stad. Mensen 

die in armoede leven,  zien zich 

gedwongen te bezuinigen op primaire 

levensbehoeften zoals gezond eten en de 

eigen gezondheid. Daarnaast hebben 

mensen minder te besteden in de Haagse 

economie, met grote gevolgen voor de 

kleine ondernemers. Hoog tijd dus voor 

een aanvalsplan." 

 Een ruimhartige regeling voor 

gezinnen met kinderen.  
 Het ouderenfonds wordt weer in 

ere hersteld.  
 Werkelozen worden omge-
schoold voor een baan in de zorg.  

 Werkeloze Hagenaars die nu 
belangrijke werk in de stad uitvoe-

ren voor behoud van uitkering, 
worden in dienst genomen.  

 De thuiszorg in Den Haag wordt 
voortaan uitgevoerd door 
buurtzorgteams. Het uitgespaarde 

geld wordt gebruikt voor een beter 
loon van de zorgmedewerkers.  

  Bezuinigingen die banen 
vernietigen worden teruggedraaid. 
Minder bezuinigen op de 

bibliotheken en culture instellingen 
zoals het Koorenhuis,  

 Voor aanbestedingen worden 
Haagse  ondernemers uitgenodigd 
om in aanmerking te komen voor 

opdrachten. Grote opdrachten 
worden in kleine percelen 

aanbesteed, om het Midden- en 
kleinbedrijf meer kans te geven. 
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De door de HTM illegaal 

geplaatste stroomcontainers aan 

de Conradkade gaan verplaatst 

worden. De SP feliciteert de 

bewoners met dit succes en 

complimenteert de gemeente en 

de HTM dat nu eindelijk naar de 

bewoners geluisterd wordt.  

SP-fractievoorzitter Gyömörei: 

"We zijn blij dat de bewoners aan 

de Conradkade nu hun rust weer 

terug gaan krijgen.” 
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Volgens de SP blijkt dat het duurzaamheidscentrum volledig 

geflopt is. Daarom pleit de partij voor het sluiten van dit 

centrum, zodat het geld nuttiger gebruikt kan worden. Voor 

2013 wordt 450.000 euro uitgegeven aan het centrum dat 

inmiddels zes maanden open is. In deze zes maanden zijn 

pas veertig adviezen uitgebracht aan inwoners van de stad. 

SP-raadslid Bart van Kent: "Het geld kan beter benut worden 

dan veertig adviezen op het gebied van duurzaamheid, het aanbieden 

van een gratis duurzaamheidslunch of reclame maken voor de verloting 

van een elektronische scooter. Dit staat niet in verhouding tot de hoge 

kosten voor het centrum. Daarom stelt de SP voor om het geld 

bijvoorbeeld te besteden aan zonnepanelen."  

Daarnaast hekelt de partij ook de wijze waarop het duurzaamheids-

centrum gehuisvest is. Het centrum heeft een energielabel E en kost 

3.330 euro per maand aan huur. "Zowel de maandhuur als het 

energieverbruik van het pand zijn niet echt duurzaam te noemen. Reden 

genoeg om snel mogelijk met deze onzin te stoppen en echt werk te 

maken van duurzaamheid in de stad", aldus Van Kent.  

Al eerder gaf de 

SP aan dat de 

bouwkosten voor 

het Spuiforum 

waarschijnlijk fors 

overschreden gaan 

worden. Dit wordt nu 

bevestigd door een second 

opinion.  

Het stadsbestuur beweert 

dat de bouw voor 181 

miljoen euro kan 

plaatsvinden. De SP gaf al 

eerder aan dat het project 

voor meer dan 50 miljoen 

aan risico's kent en dat de 

kans groot is dat deze 

optreden. Dit blijkt nu ook 

bevestigd te worden door 

een second opinion wat 

uitgevoerd is in opdracht 

van de Haagse Stadspartij. 

Dit onderzoek is uitgevoerd 

door bbn adviseurs, een 

bedrijf met veel ervaring op 

het gebied van de bouw 

van theaters.  

 

SP-fractievoorzitter Ingrid 

Gyömörei: "Uit het 

onderzoek blijkt dat de 

bouwkosten fors hoger zijn 

dan de door het 

stadsbestuur genoemde 

181 miljoen. Naast de al 

bekende 50 miljoen aan 

risico's, constateren bbn 

adviseurs voor 60 miljoen 

nog veel meer fouten in het 

ontwerp en andere 

tekorten. We kunnen dus 

gerust stellen dat het 

Spuiforum financieel gezien 

een bodemloze put aan het 

worden is." De SP bepleit 

daarom opnieuw te kiezen 

voor renovatie van de 

bestaande bouw, in plaats 

van het neerzetten van een 

gigantisch nieuwbouw-

complex op het Spuiplein 

met grote financiële risico's 

voor de stad.  

SPUIFORUM NOG 

VEEL DUURDER 
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Onlangs is Aardwarmte Den Haag failliet gegaan. Daarmee 

zijn onbedoeld ook een aantal leveranciers van koude- en 

warmteopslag failliet verklaard. De SP heeft hierover 

opheldering gevraagd. SP-fractievoorzitter Ingrid Gyömörei: 

"De bewoners hebben een brief gekregen van Staedion, dat 

de levering doorgaat en dat men werkt aan een doorstart. Ook zouden 

de leveranciers volgens Staedion onbedoeld failliet zijn verklaard, 

vanwege het faillissement van Aardwarmte Den Haag. Ik wil weten hoe 

dit precies zit en hoe dit nu opgelost gaat worden. De bewoners hebben 

namelijk geen alternatief voor handen en zijn dus afhankelijk van de 

leverancier."  

Aardwarmte Den Haag was een prestigieus project waarmee het 

stadsbestuur hoopte duizenden woningen aan te sluiten op aardwarmte. 

Helaas mislukte het project en enkele weken geleden werd de 

organisatie failliet verklaard.  

FAILLISSEMENT AARDWARMTEPROJECT 

DUPEERT BEWONERS 

Volgens de SP moet op Scheveningen en in de Scheveningse haven 
ruimte moet blijven voor de visserij en de havengebonden 

bedrijvigheid. In de commissievergadering werd vorige week 
gesproken over een ontheffing om woningbouw nabij de 
Scheveningse haven mogelijk te maken. SP-fractievoorzitter Ingrid 

Gyömörei: "Op Scheveningen moet ruimte blijven voor 
havengerelateerde bedrijvigheid. Voor bijvoorbeeld visserij en een 
vakschool met voldoende stageplaatsen gericht op de haven. 

Grootschalige nieuwbouw van woningen past hier niet volgens de 
SP."  
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