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Vandaag is Aisha Akhiat namens de SP 
geïnstalleerd als nieuw raadslid in Den Haag. 
Ook Bart van Kent, al raadslid vanaf maart 
2010, is opnieuw geïnstalleerd. Bij de 
verkiezingen op 19 maart behaalde de SP twee 
zetels. Van Kent is vanaf vandaag 
fractievoorzitter. 
 

Afdelingsvoorzitter Dirk van Oostaijen: 
"Felicitaties voor 
Bart en Aisha. De 
komende vier jaar 
gaan we samen 
met de fractie hard 
aan de slag om 
Den Haag socialer 
te maken". 

 

Met verbazing heeft de 
SP vernomen dat 
woningbouwcorporatie 
Vestia een aantal 
monumentale panden in 
het Centrum en de 
Archipelbuurt heeft 
verkocht. Het gaat hier 
bijvoorbeeld om de 
monumentale panden 
aan de Prinsegracht en 
op de Grote Markt in 
Den Haag. De SP heeft 
inmiddels vragen gesteld 
aan het stadsbestuur. 
De partij is benieuwd 
hoe de gemeente is 
betrokken door Vestia 
bij de verkoop en hoe de 
verkoop zich verhoudt 
met de in het verleden 
gegeven financiële steun 
aan de corporatie.  

GEFELICITEERD  INGRID BEDANKT! 

VERBAZING 

OVER VERKOOP 

MONUMENTALE 

PANDEN 

SP-leider Emile Roemer heeft vrijdagochtend 
een bezoek gebracht aan Transvaal. Hij ging 
daar samen met lijsttrekker Bart van Kent in 
gesprek met ondernemers aan de Paul 
Krugerlaan. Veel winkeliers en ondernemers 
lopen in de buurt tegen problemen aan. Er is 
veel leegstand en ondernemers klagen over 
onveilige situaties. De afgelopen jaren is 
meer dan tien miljoen euro door de 
gemeente gestopt in de straat. Veel 

ondernemers 
geven aan hiervan weinig terug te hebben 
gezien. Roemer en Van Kent hebben de 
ondernemers toegezegd binnenkort een avond 
te organiseren om de problemen verder in kaart 
te brengen. “Want de SP is ook na de 
verkiezingen actief in de wijken en buurten van 
de stad", aldus Van Kent.  

ROEMER EN VAN KENT BEZOEKEN ONDERNEMERS IN TRANSVAAL 

In een speciale 
raadsvergadering werd 
afscheid genomen van 
Ingrid Gyömörei, die 
bijna vijftien jaar voor de 
SP in de Haagse 
gemeenteraad zat. 
"Namens het bestuur en 
alle leden wil ik Ingrid 
bedanken 
voor haar 
inzet de 
afgelopen 
vijftien jaar 
voor de 
SP", aldus 
Oostaijen.  

Woensdag 14 mei 

19:30 tot 21:00  

Bezoek aan de SP-

statenfractie  

Je altijd afgevraagd wat de 
provincie doet en wie onze 
Statenleden in Zuid-Holland 
zijn? 
De SP fractie geeft SP leden 
een rondleiding in het 
provinciehuis. Aanmelden 
via zuidholland@sp.nl  

Provinciehuis, Zuid-

Hollandplein 1, Den Haag  

Vrijdag 9 mei * 

19.30 - 22.00 uur  

Vouwen Tribunes 

Roemer op de Paul Krugerlaan in 

gesprek met ondernemers   

Eerder op de dag gingen Roemer en van Kent in gesprek met mensen van de stichting Stad 
en Kerk in buurt en kerkhuis de Paardenberg. Zij bieden bewoners van de wijk onder meer 
fietslessen en huiswerkbegeleiding aan en is er een voedselbank gevestigd. 
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Het kabinet is van plan om 800 van 
de 1300 verzorgingshuizen te 
sluiten. Ook in Den Haag worden 
meerdere verzorgingshuizen 
bedreigt met sluiting. Zo zijn 
onlangs de huizen Loevestein en 
Zuiderpark gesloten. De SP is een 
actie begonnen tegen de sluiting en 
roept iedereen om zich bij dit verzet 
aan te sluiten. Dit kan door hier de 
petitie te tekenen. SP-
fractievoorzitter Bart van Kent: "De 
SP wil dat ouderen keuzevrijheid 
houden. Op je oude dag moet je 
thuis kunnen wonen mét goede thuiszorg óf de mogelijkheid 
houden om te kiezen voor de geborgenheid van een 
verzorgingshuis. Ook willen we voorkomen dat 
zorgmedewerkers hun baan verliezen, zij zijn immers hard 
nodig voor goede en menswaardige zorg."  

Helaas bleven we op twee zetels 
steken bij raadsverkiezingen. We 
kwamen 0,3 procent te kort, ongeveer 
zo'n 500 stemmen. Zuur, maar het is 
niet anders, we zullen verder gaan 
met de strijd voor een socialer Den 
Haag. De komende vier jaar zullen 
Bart van Kent en Aisha Akhiat de SP 
vertegenwoordigen in de Haagse 
gemeenteraad. Hierbij wil ik ze veel 
succes wensen. Aan de inzet van alle 
SP'ers die de afgelopen maanden aan 
de slag waren, lag het niet. Veel 
partijgenoten waren in Den Haag 
actief, ze deelden flyers uit, gingen de 
deuren langs en overtuigden mensen 
op straat om op de SP te stemmen. 
Via deze weg wil alle vrijwilligers 
bedanken. Als afdeling gaan we ook na 
de campagne weer aan de slag voor 
een socialer Den Haag. De strijd tegen 
het Spuiforum is nog niet ten einde, 
ook komen er veel meer taken op de 
gemeente af op het gebied van de 
zorg. Reden te meer waarom de SP 
zichtbaar moet zijn in de stad en in de 
raad de komende tijd. 
Een goed functionerend bestuur is 
daarbij belangrijk. We organiseren 
daarom binnenkort nieuwe 
bestuursverkiezingen.  

Iedereen die geïnteresseerd is in een 
bestuursfunctie, kan zich alvast 
melden via denhaag@sp.nl. Een 
commissie zal dit gaan voorbereiden. 
Wil je je inzetten, maar niet in het 
bestuur? Dan zijn er nog veel meer 
mogelijkheden. Je kan actief worden 
bij ROOD, onze jongerenorganisatie 
die heel actief is in Den Haag. Of in 
het actieteam, of de komende 
campagne. 

De komende twee maanden staan nu 
in het teken van de campagne voor de 
Europese verkiezingen. Hopelijk wilt u 
dan weer aan de slag voor de SP. 
Bijvoorbeeld bij activiteiten op de 
straat of het folderen 
van uw wijk.Wilt u iets 
doen? Mail dan ook 
naar denhaag@sp.nl 

Dirk van Oostaijen 

Voorzitter  

SP Den Haag 

OP WEG NAAR HETE ZOMER 

EN EEN SOCIALER DEN HAAG  

NOG NOG NOG NOG STEEDSSTEEDSSTEEDSSTEEDS    VRAAGTEKENSVRAAGTEKENSVRAAGTEKENSVRAAGTEKENS    ININININ    

DOSSIERDOSSIERDOSSIERDOSSIER    AARDWARMTEAARDWARMTEAARDWARMTEAARDWARMTE    

SLUITING VAN DE VERZORGINGSHUIZEN?  

IK DACHT HET NIET! 

Op herhaaldelijk verzoek van de SP werd weer gesproken over 
de problemen rondom aardwarmte en warmtepompen in de 
stad. In verschillende wijken kampen mensen met problemen, 
doordat de warmtepomp vaak in storing is of niet naar behoren 
functioneert. SP-fractievoorzitter Ingrid Gyömörei: "De 
bewoners worden vaak van het kastje naar de muur gestuurd, 
omdat niet duidelijk is wie probleemeigenaar van de 
warmtepomp is. Daarnaast speelt mee dat mensen geen 
keuzevrijheid hebben, men zit vast aan de warmtepomp omdat 
een gasaansluiting in deze nieuwbouwwijken ontbreekt. De 
wethouder geeft nu aan dat de woningbouwcorporatie 
verantwoordelijk is. Dit is goed nieuws, maar dan moeten de 
corporaties ook hun verantwoordelijkheid nemen en dus aan 
de slag met het oplossen van de problemen".  

ROOD-contactpersoon Andreas 

Kort: “Ruim 80% van Den Haag is 

tegen de bouw van het nieuwe 

Spuiforum, toch weigert wethouder 

Norder naar de inwoners te 

luisteren." Daarom verdient hij de 

titel: "Wethouder Stadsvernieling." 

"Waarom woont hier niemand?" 
Met deze leus roepen de SP-
jongeren van ROOD op om meer 
leegstaande kantoren om te 
bouwen tot woningen voor 
studenten en jongeren. Zo lossen 
we de woningnood onder 

studenten voor een groot deel op! 


