
SP-Kamerlid Renske 

Leijten heeft vragen 

gesteld aan de 

staatssecretaris over de 

sluiting van 

verzorgingshuizen. In het 

AD was het verhaal te 

lezen over de Haagse 

mevrouw Van Soest die 

op haar 92ste nog 

verplicht moet verhuizen. 

De mevrouw woont nu 

nog in een huis van WZH 

Zorg, maar moet daaruit 

verplicht verhuizen. SP-

lijsttrekker Bart van 

Kent: "Verzorgingshuizen 

zijn belangrijk voor 

goede zorg. Ook in Den 

Haag worden nu 

verzorgingshuizen 

gesloten, vanwege de 

landelijke bezuinigingen. 

De SP is tegenstander 

hiervan, zowel in de 

Haagse gemeenteraad 

als in de Tweede Kamer. 

Daarom zijn we blij dat 

de SP ook in de Tweede 

Kamer strijd voor de zorg 

van Den Haag".  
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Bijlage in de Tribune van de 

Socialistische Partij 

Agenda 

De leden van de Haagse SP stelden zondag 12 

januari het programma en de kandidatenlijst vast. 
De kandidatenlijst werd ongewijzigd aangenomen. 

Het verkiezingsprogramma is door de leden op 
een aantal punten aangepast en werd vervolgens 

unaniem door de leden vastgesteld. SP-Lijsttrekker Bart van 
Kent: "Met dit programma en deze kandidatenlijst heeft de SP 

alles in huis om Den Haag 100% sociaal te maken. En Den 
Haag verdient dit. Na jarenlange afbraakpolitiek en 

doordrukken van prestigeprojecten, heeft de stad en haar 
inwoners recht op een ander stadsbestuur. De SP is niet 

opgericht om vanaf de zijlijn te roepen, wij zijn opgericht om 
de wereld te verbeteren. Na 19 maart willen we dat in Den 

Haag doen met een sociaal stadsbestuur".  

Vrijdag 14 februari 

Vanaf 19:00 uur 

Tribunes verzendklaar 

maken 

Zaterdag 22 februari  

SP CONGRES 
Meer info volgt  

Het nieuwe bestemmingsplan Scheveningen zorgt 

ervoor dat het unieke karakter van de badplaats 
verloren gaat. "In het plan wordt een buitendijks 

hoog hotel, een kabelbaan, een tijdelijk theater 
en een golf van horeca en detailhandel mogelijk 

gemaakt. Allerlei 
ontwikkelingen die 

niet op draagvlak 
onder de bevolking 

kunnen rekenen en 
waarmee het unieke 

karakter van 
Scheveningen 

verloren gaat. Reden 
voor de SP om tegen 

het gehele 

bestemmingsplan te 
stemmen." Aldus SP-

fractievoorzitter 
Ingrid Gyömörei.  

Als het aan de SP ligt, komt er geen 
zweefbrug van maar liefst 6,5 miljoen op 

Scheveningen. Gyömörei: "We zijn blij dat 
er geen kabelbaan komt, maar een 
zweefbrug als oeververbinding is ook 

belachelijk. Deze zweefbrug brengt schade 
toe aan het dorp en badplaats 
Scheveningen. Zo wordt de scheepvaart 

naar de haven op Scheveningen straks 
gehinderd door de brug en zijn de kosten 
voor dit project gewoon veel te hoog!” 

LEDEN STELLEN PROGRAMMA EN 

KANDIDATENLIJST VAST 

UNIEKE KARAKTER SCHEVENINGEN OM 

ZEEP GEHOLPEN 

GEEN ZWEEFBRUG OP 

SCHEVENINGEN 

VRAGEN OVER 

SLUITING 

VERZORGINGS-

HUIZEN 
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Tijdens de bespreking in de gemeenteraad over ambulante 
handel heeft de SP extra aandacht gevraagd voor de kleine 

ondernemers en de vele kiosken in de stad. De partij is 
verheugd dat na aandringen de wethouder de punten van de 

SP gaat overnemen. SP-fractievoorzitter Ingrid Gyömörei: "In 
het verleden zijn veel incidenten geweest, bijvoorbeeld met 
de kiosk op het Plein, snackbar De Sport in het Zuiderpark, 

de bloemenkiosk en stroopwafelkraam in de Grote 
Marktstraat en lunchroom Otten aan de Haagse Markt. De 

ondernemers hadden last van de gemeente en de regels 
waren niet helder. We zijn daarom blij dat er nu heldere 
regels en richtlijnen worden afgesproken voor ambulante 

handel in overleg met de sector. De SP is van mening dat de 

gemeente deze ondernemers niet moet dwarsbomen".  

De SP heeft de wethouder 

opgeroepen om actie te 

ondernemen om de 

zorgmedewerkers in Den 

Haag te steunen voor hun 

strijd voor goede zorg. Op 7 

januari voerden de 

zorgmedewerkers van WZH 

actie voor het behoud van 

zorg in Transvaal en 

Zuiderpark. SP-lijstrekker 

Bart van Kent en kandidaat-

raadslid Hanne Drost waren 

aanwezig om de 

zorgmedewerkers een hart 

onder de riem te steken. 

Drost: "zorgmedewerkers 

luidden vandaag de noodklok 

over de aankomende 

bezuinigingen, de gedwongen 

verhuizingen en de slechte 

arbeidsomstandigheden 

waarin zij moeten werken. Dit 

is niet de manier waarop de 

politiek hoort om te gaan met 

zorgbehoevende mensen en 

zorgverleners, actie is hard 

nodig om het tij te keren".  

BEHOUD DE ZORG 

IN DEN HAAG: 

ACTIE WZH 

De SP heeft gisteren niet ingestemd met de komst van de 

sportcampus in het Zuiderpark. De partij heeft niet alleen 
bezwaar tegen de hoge kosten van minimaal zestig miljoen, 
ook is het park Rijksbeschermd stadsgezicht. SP-

fractievoorzitter Ingrid Gyömörei: "Het Zuiderpark gaat ons 
als SP aan het hart. Een gigantische Sportcampus tast het 

park aan. Ook is dit het zoveelste prestigeproject van dit 
stadsbestuur waarvoor de portemonnee wordt getrokken. 

VRAGEN VRAGEN VRAGEN VRAGEN OVEROVEROVEROVER    CRIMINELECRIMINELECRIMINELECRIMINELE    

JEUGDBENDESJEUGDBENDESJEUGDBENDESJEUGDBENDES    ZUIDZUIDZUIDZUID    WESTWESTWESTWEST    
De SP heeft vragen gesteld over de criminele jeugdbende in 

Zuidwest. Eerder werd bekend dat elf jongeren inmiddels zijn 
opgepakt door de politie, maar de totale bende bestaat uit 

zeker zeventig personen. De SP wil weten hoe alle 
leden die deel uitmaken van deze bende, worden 
aangepakt. SP-fractievoorzitter Ingrid Gyömörei: "De 

wijk heeft al enige tijd last van inbraken en andere 
criminele activiteiten van deze jongeren. De SP is blij 

dat dit nu aangepakt wordt. Wel is het van belang 
dat daarbij het hele netwerk en de criminele 

infrastructuur in de wijk wordt opgerold".  

EXTRA EXTRA EXTRA EXTRA AANDACHTAANDACHTAANDACHTAANDACHT    VOORVOORVOORVOOR    

KIOSKENKIOSKENKIOSKENKIOSKEN    ENENENEN    ONDERNEMERSONDERNEMERSONDERNEMERSONDERNEMERS    

TEGEN TEGEN TEGEN TEGEN SPORTPALEISSPORTPALEISSPORTPALEISSPORTPALEIS ZUIDERPARK ZUIDERPARK ZUIDERPARK ZUIDERPARK    

CAMPAGNE VOEREN? DOE MEE!CAMPAGNE VOEREN? DOE MEE!CAMPAGNE VOEREN? DOE MEE!CAMPAGNE VOEREN? DOE MEE!    
Meld je aan via denhaag@sp.nl, bel campagneleider 

Jerry 06-303 926 55 en bekijk http://denhaag.sp.nl 
Kandidaat-raadslid Hanne Drost bij de 

demonstratie 


