
De begroting voor komend jaar bevat veel onzekerheden 

volgens SP-fractievoorzitter Bart van Kent. "De gemeente 

krijgt veel extra taken op het gebied van zorg, zonder dat 

hier voldoende geld bij geleverd wordt. Het stadsbestuur wil nu meer 

doen met minder geld, hoe ze dit precies gaan doen is nog niet duidelijk. 

Ook de gemeentelijke Rekenkamer kraakte laatst deze onduidelijke 

ambitie. Aan de andere kant wil het stadsbestuur het miljoenen kostende 

project Spuiforum 2.0 doorzetten. De SP maakt andere keuzes: geld naar 

zorg en inwoners, in plaats van een paleis", aldus Van Kent. De laatste 

jaren is er al veel bezuinigd op cultuur, welzijn en zorg in de wijken. De 

SP is blij dat deze bezuinigingen nu voor een groot deel stopgezet worden. 

Van Kent: "Het is nu tijd om de stad weer op te bouwen".  
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BEGROTING 2015:  

SPUIFORUM EN ONZEKERHEID 

De SP is voor het 
behoud van de 

Schoenmakers-
vakschool in het 
Zeeheldenkwartier. 

Dit beeldbepalende gebouw 
wordt als het aan de huidige 
eigenaar ligt gesloopt, omdat de 

eigenaar hier woningen wil 
bouwen. Als het aan de SP ligt 
wordt het pand behouden en 

worden de woningen in het 
huidige pand gerealiseerd. Nu 
blijkt echter dat de woningen, 

die nog niet zijn gebouwd, al te 
koop worden aangeboden op 
Funda.nl. Volgens SP-raadslid 

Aisha Akhiat: maar een vreemde 
gang van zaken".  

Zaterdag 11 oktober 

12:00 - 16:00 uur 

Ledenvergadering * 

Maandag 13 okt.  

19.30 - 22.30 uur  

Kennismakingsavond* 

ROOD, jong in de SP 

Aanmelden: denhaag@sp.nl 

di. 14 okt. 14.00 - 16.00 uu 

Markt Leyweg, verzamelen 

bushalte Leyweg 13.45 uur 

Uitdelen ouderenkranten 

hannievdsman@ziggo.nl  

Zaterdag 1 novemer 

12:00 - 17:00 uur 

Regioconferentie 

Vastsstellen programma en 

kandidatenlijst voor Provin-

ciale Staten Verkiezingen 

* Afdelingspand:  

Allard Piersonlaan 48 
De SP heeft niet ingestemd met de manier waarop de Metropoolregio 
vorm krijgt. De democratische inbreng vanuit de gemeenteraad is 

volgens de SP niet voldoende geborgd. De Metropoolregio is 

een samenwerkingsverband tussen Den Haag, Rotterdam en 
22 andere gemeenten in de regio. Deze nieuwe bestuurslaag 
gaat bijvoorbeeld besluiten nemen over het openbaar 

vervoer. SP-raadslid Aisha Akhiat maakt zich zorgen: 
"Hiermee geeft Den Haag veel zeggenschap weg. Straks 
nemen bijvoorbeeld 24 gemeenten in de Metropoolregio de 

besluiten over het aantal buslijnen in Den Haag. De SP wil dat 
de zeggenschap blijft liggen bij de democratisch gekozen 
organen, zoals de gemeenteraad".  

BEHOUD DE SCHOEN-

MAKERSVAKSCHOOL 

De SP roept het stadsbestuur op om De Vloek te laten 

zitten en nu geen nieuw zeilcentrum te bouwen. Op dit 
moment staan veel kantoren en loodsen in Den Haag en op 

Scheveningen leeg. Wat de SP betreft wordt eerst gekeken 
naar de bestaande leegstand, voordat het initiatief De 
Vloek moet wijken. SP-fractievoorzitter Bart van Kent: "De 

Vloek is al ruim twaalf jaar een goedlopend cultureel 
initiatief aan de haven op Scheveningen. Dit initiatief draait 

al jaren zonder overheidssubsidie en wat ons betreft wordt 
dit niet zomaar de nek omgedraaid voor een zeilcentrum 

waarvan de noodzaak nog niet is aangetoond".  
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NIET BOUWEN VOOR LEEGSTAND  


