
Vrijdag 26 juni gingen Haagse jongeren met vele 

anderen in Amsterdam de straat op om te 

demonstreren tegen het schuldenstelsel. Ze 

boden bij het hoofdkantoor van de PvdA de 

gemiddelde studieschuld van €30.000 aan 

waarmee studenten opgezadeld worden door 

afschaffing van de studiefinanciering.  

De SP vindt het schandalig dat het cultuurpaleis 2.0 

doorgedrukt wordt voor 181 miljoen. De Spuiforumcoalitie, 

aangevuld met de HSP, wil het cultuurpaleis volgens een nieuw 

ontwerp aan het Spuiplein bouwen. De SP riep de nieuwe 

coalitie op om dit voornemen voor te leggen aan de inwoners 

via een referendum. Complimenten waren er ook vanuit de SP, 

voor het extra geld dat beschikbaar is voor de bestrijding van 

armoede en het deels opvangen van de bezuinigingen op de zorg.  
 
 

"Het College maakt een aantal 

goede keuzes die de SP van 

harte kan steunen. Helaas 

maken ze ook een aantal 

kapitale fouten. Zo wordt het 

cultuurpaleis doorgezet, worden 

mensen die in de bijstand zitten 

wederom gedwongen te werken 

voor behoud van hun uitkering 

en wordt de zeezeilhaven 

doorgezet. Op deze punten zullen we het College bestrijden", aldus Van 

Kent. 
 

Vooral rondom het cultuurpaleis is nog veel onduidelijk. Zo is niet duidelijk 

welke kosten binnen het bedrag van 181 miljoen vallen. De tijdelijke 

huisvesting aan het Zuiderstrand, het vrijkomende pand van het Koninklijk 

Conservatorium en planschade kosten extra geld waarvan niet duidelijk is 

of dit binnen of buiten het budget van 181 miljoen valt. 
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SP WIL REFERENDUM OVER CULTUURPALEIS 

De SP heeft samen met negen andere fracties in de 

Haagse gemeenteraad het stadsbestuur opgeroepen 

aan de slag te gaan met een aantal problemen in de 

wijk Ypenburg. Vanuit de bewonersorganisatie 

kwamen de afgelopen tijd meerdere klachten, 

waaronder de parkeerproblemen bij station 

Ypenburg, tekort aan starterswoningen en de 

aantrekkelijkheid van winkelcentrum Ypenburg. 
 

De afgelopen maanden was de SP al actief in 

Ypenburg. Zo werd aan het begin van dit jaar nog 

een bewonersavond georganiseerd om de 

uitkomsten van een buurtonderzoek te presenteren. 

Uit dit onderzoek bleek dat bewoners zich zorgen 

maakte over de parkeerproblemen, activiteiten voor 

jongeren en de leefbaarheid en veiligheid in de wijk. 
 

Ook de PvdA, D66, VVD, CDA, PvdA, HSP, 

GroenLinks, Groep de Mos, PvdD, SGP-CU hebben de 

vragen ondertekend. De komende maanden zal het 

SP-wijkteam Ypenburg o.l.v Bas van Woesik actief 

blijven en met de inwoners in gesprek blijven. 

Dinsdag 15 juli * 

19:00 tot 21:30 ** 

Debatavond  

Mmv Natalie Wanga, raads-

lid in Leiden. Ook niet leden 

zijn welkom!   

Donderdag 17 juli * 

12:00 - 16:00 ** 

Opruimen tuin en schuur 

Zaterdag 19 juli * 

12:00 - 16:00 ** 

Opruimen afdelingspand 

Zondag 20 juli * 

16:00 - 20:00 uur *** 

BBQ voor actieve leden  

Donderdag 24 juli * 

19:00 - 21:30 ****  

Filmavond : "It's a free 

world". Ook niet leden welkom! 

* Op SP afdelingspand, 
Allard Piersonlaan 48 

** hannievdsman@ziggo.nl 

***  vdvooren@gmail.com  

****  triquartm@gmail.com   
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