
Oud-Kamerlid Krista van Velzen  is een burger-initiatief 
tegen kernwapens begonnen dat wij van harte 
ondersteunen. Wereldwijd zijn er nog steeds meer dan 
16.000 kernwapens, waarvan er 2.000 op scherp staan. 

Dit burgerinitiatief van PAX met steun van het Rode 
Kruis werd in een maand al meer dan 10.000 keer 
ondertekend.   

In deze Tribune vind je een handtekeningenlijst.  Teken 
jij ook? Meer materiaal kun je bij Krista 
opvragen: nukes@paxforpeace.nl. Tekenen 
via internet www.tekentegenkernwapens.nl.  

Alleen volwassen Nederlanders mogen tekenen . 

Een handtekening is geldig als ALLE vakjes 

ingevuld worden (behalve de email- dat is om op 

de hoogte gehouden te worden).  
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Bijlage in de Tribune van de 

Socialistische Partij 

Afgelopen weekend zijn SP'ers van het 

wijkteam Ypenburg gestart met een 

buurtonderzoek in de Waterwijk. De 

SP'ers gingen in gesprek met de 

bewoners over de verkeersveiligheid, de 

voorzieningen en het groen in de wijk. 

Ook een zaterdag meehelpen? Meld je 

aan via denhaag@sp.nl 

TEKEN TEGEN KERNWAPENS!  

De SP is blij dat het stadsbestuur werk maakt van onderdak voor 
vluchtelingen zonder papieren. Zij krijgen nu de mogelijkheid om 
te douchen, te slapen en te eten: het zogenaamde bad, bed en 
brood. Onlangs oordeelde het Europees Comité voor Sociale 
Rechten van de Raad van Europa dat vreemdelingen niet op straat 
mogen slapen. SP-raadslid Aisha Akhiat: "We zijn blij dat de 
gemeente Den Haag haar verantwoordelijkheid neemt, waar het 
Rijk onder leiding van staatssecretaris Teeven dat nalaat. Door 
verantwoordelijkheid te nemen voor deze kwetsbare mensen, 
maakt Den Haag haar motto 'stad van vrede en recht' waar".  

EINDELIJK ONDERDAK VLUCHTELINGEN 

HSP-wethouder Wijsmuller 
weigerde een 'blanco cheque' 
van de SP in ontvangst te 
nemen. De SP wilde de 
cheque uitreiken aan 
Wijsmuller, omdat hij aan de 
gemeenteraad vraagt 
minimaal 176,7 miljoen uit te 
geven aan een cultuur- en 

onderwijscomplex, zonder dat duidelijk wordt hoe dit gebouw er uit 
komt te zien. SP-afdelingsvoorzitter Hanne Drost: "Met deze ludiek 
bedoelde cheque wilden we duidelijk maken dat de plannen voor het 
Spuiforum 2.0 onduidelijk zijn. De prijs is bekend, maar een 
uitwerking, visie of sterke stedelijke criteria ontbreken. Jammer dat de 
wethouder de cheque niet in ontvangst wilde nemen". Zie onderaan 
pagina 2 voor de SP-oplossing in plaats van Spuiforum 2.0 

Agenda 
Dinsdag 9 december * 

19:30 tot 22:00  

Avond over basisinkomen 

Met Tweede Kamerlid 

Paul Ulenbelt 

Donderdag 18 december* 

19.00 - 22.00 uur  

Filmavond: Black gold, wake 
up and smell the coffee' via: 

triquartm@gmail.com  

Maandag 22 december 

18:30 - 22:00 uur 

Harry van Bommel spreekt 
over de oorlog in Syrië en 
Irak. Theater de Vaillant, 
Hobbemastraat 120. Or-
ganisatie: Nederland Neu-
traal, vrij toegankelijk  

Zaterdag 10 januari * 

14:00 - 16:00 uur 

Kennismakingsmiddag 

nieuwe leden 

* SP Den Haag  

Allard Piersonlaan 48 

Contact via Hannie vd Sman 

06-54332067  

hannievdsman@ziggo.nl  

WIJSMULLER WEIGERT 'BLANCO 

CHEQUE' SPUIFORUM 2.0 

BUURTONDERZOEK IN  

WATERWIJK (YPENBURG) 
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De SP wil dat Kijkduin het karakter van een kleinschalige 
badplaats behoud. De plannen die het stadsbestuur nu 
heeft om hoogbouw toe te staan kan de SP dan ook niet 
ondersteunen. SP-fractievertegenwoordiger Hannie van 
der Sman: "Het karakter van Kijkduin als familiebadplaats 
is uniek. Daar past alleen een kleinschalig karakter bij. 
Daarom zijn we niet voor een forse uitbreiding van het 
NH-hotel en een forse verhoging van de strandopgang".  

BEHOUD KLEINSCHALIG KARAKTER KIJKDUIN 

De participatiewet die nu ingevoerd wordt in Den Haag is 
een combinatie van asociale maatregelen die leidt tot 
uitsluiting van mensen en werkloosheid. De SP heeft 
daarom niet ingestemd met de invoering hiervan in Den 
Haag. Zo wordt de sociale werkvoorziening de nek 
omgedraaid en komen veel jonggehandicapten in de bijstand 
terecht. Waar PvdA-staatssecretaris Klijnsma dit afbraakbeleid 
bedacht heeft, voert PvdA-wethouder Baldewsingh het nu uit. SP-
fractievoorzitter Bart van Kent: "Door de nieuwe participatiewet 
verdwijnen duizenden banen waarbij mensen naar vermogen 
kunnen werken. Daardoor komen heel veel mensen die willen en 
kunnen werken thuis te zitten en worden zij veroordeeld tot de 
bijstand. Een slechte ontwikkeling voor de stad en haar inwoners".  

De SP heeft bij de definitieve behandeling van het Spuiforum 
2.0 tegengestemd. De plannen zijn volgens de partij ondoorzichtig, ondoordacht en 
onverantwoord. SP-raadslid Aisha Akhiat: "De markt mag in het diepste geheim aan de slag met 
het hart van de stad in het Spuikwartier, het plan is overhaast deze zomer in elkaar getimmerd 
en onverant-woord omdat de risico's te groot zijn. Reden genoeg voor de SP om tegen te stemmen".  

Ook diende de SP een voorstel in om een renovatievariant uit te voeren, waarbij de bestaande zalen aan 
het Spuiplein worden gerenoveerd zonder het Koninklijk Conservatorium naar het centrum te halen. 
Hiermee verwacht de partij miljoenen te bezuinigen. "Een renovatievariant met een aangepast eisenpakket 
en zonder Conservatorium kan voor maximaal 130 miljoen gerealiseerd worden. Dit bespaart de stad 
miljoenen euro's die broodnodig zijn voor goede zorg", aldus Akhiat. 

INVOERING PARTICIPATIEWET LEIDT TOT 

UITSLUITING EN WERKLOOSHEID 

SPUIFORUM 2.0: ONDOORZICHTIG, ONDOOR-

DACHT EN ONVERANTWOORD 

ZUINIGE SP STORT 200.000 EURO TERUG  
De SP-fractie in Den Haag stort ruim twee ton aan ongebruikte 
fractievergoeding terug naar de gemeente. Elke fractie in de 
gemeenteraad krijgt geld voor het fractiewerk. Daar worden 
bijvoorbeeld fractie-activiteiten en medewerkers van betaald. 
Indien een fractie geld overhoudt, is de afspraak dat dit overschot 
terug gaat naar de gemeente. De SP ontving tussen 2010 en 2014 
ruim vier ton en daarvan is nu de helft over. SP-fractievoorzitter 
Bart van Kent: "De SP is van mening dat zorgvuldig en zuinig 
omgegaan moet worden met belastinggeld. Daarom hebben we 
ongeveer de helft overgehouden en storten we dit netjes terug naar 
de gemeente."  

Volgens mij zijn we goed bezig in 

Den Haag. Een frisse start met 

bekende en nieuwe mensen die 

afgelopen oktober in het bestuur 

zijn gekozen. De mix van bestuurs-

leden met ervaring in de afdeling 

aangevuld met nieuwe mensen 

maakt een goede combinatie. We 

hebben een gezamenlijk gedragen 

visie en staan te popelen om aan 

de slag te gaan! 

Druk was het nieuwe bestuur direct 

met acties rondom het Spuiforum 

2.0. Zo organiseerden we een 

politieke avond over het spuiforum, 

werd er druk geflyerd en hebben 

we een ludieke blanco cheque 

aangeboden aan wethouder 

Wijsmuller, omdat onduidelijk is 

wat de plannen rondom het 

Spuiforum zijn. Helaas wilde 

Wijsmuller de cheque niet 

aannemen. Hoewel het Spuiforum 

haar doorgang zal vinden, geven 

wij niet op. Wij zullen de wethouder 

hierover stevig aan de tand blijven 

voelen. 

Maar druk gaat het zeker worden. 

De bezuinigingen waarmee onze 

stad geconfronteerd wordt, maakt 

dat ons tegengeluid hard nodig is. 

Daarvoor moeten we weer een 

sterke afdeling worden. Wij zijn een 

club die binnen en buiten de 

gemeenteraad zaken bereikt voor 

en samen met mensen. 

Het bestuur staat te popelen om 

verder aan de slag te gaan binnen 

de afdeling. Maar we horen ook 

graag uw stem. Heeft u goede 

ideeën om iedereen actief te 

betrekken bij de afdeling of andere 

bruisende ideeën , laat 

het ons weten! U kunt 

hiervoor mailen naar 

hannievdsman@ziggo.nl 

of maak een afspraak 

via 06 43828541 . Wij 

gaan graag met 

iedereen in gesprek! 

Hanne Drost   Voorzitter  

EEN NIEUWE START! 


