
Een aanzienlijk aantal hagenaars valt tussen wal en schip wanneer zij hulp 
zoeken bij bureaucratische instellingen in onze gemeente. Om mensen hierbij 
advies te geven en op weg te helpen, zoeken wij vrijwilligers die invulling willen 
geven aan de SP-hulpdienst. Wil jij die mensen helpen, dan vinden we het fijn 
wanneer je je aanmeldt als vrijwilliger voor onze hulpdienst. Aanmelden: 
vdvooren@gmail.com 
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TRIBUNE AVOND 
Vrijdag  7 juli 2017 vanaf 19:00 , 
Hulp is altijd welkom. Je kunt 
gewoon binnen lopen. 
Wil je ook tribunes bezorgen, 
meld je dan even aan:  
tribune.spdenhaag@gmail.com 
 

 

Nieuw Afdelingsbestuur Agenda 

Op vrijdag 2 juni hebben de leden een nieuw afdelingsbestuur gekozen. Het 
nieuwe bestuur is een mix van bekende en nieuwe gezichten. Tijdens de 
ledenbijeenkomst bleek het enthousiasme groot om samen aan de slag te gaan 
voor een socialer Den Haag. 
 
Tijdens de drukbezochte bijeenkomst in het Stayokay is Inge van de Vooren 
verkozen tot nieuwe afdelingsvoorzitter. 
Na jarenlange ervaring als algemeen 
bestuurslid neemt zij het stokje over van 
Hanne Drost. De nieuwe 
organisatiesecretaris is Robert van de 
Ridder. Verder bestaat het team uit 
Deepak Binda, Joy Bindraban, Piet van 
Gils, Gabriela Gjini, David Müldner, Dirk 
van Oostaijen en Servan Schreiber. 
 
In haar toespraak gaf Inge aan volop in te willen zetten op nieuwe activiteiten 
die zowel toegankelijk zijn voor leden als niet-leden. “Ons clubhuis aan de Allard 
Piersonlaan moet meer uren en dagen open zijn. Om gewoon binnen te kunnen 
lopen voor praatje, een kop koffie of om thema’s en knelpunten aan te geven. 
Ik wil graag open avonden en thema-avonden voor leden en niet-leden 
organiseren. Scholingen en de opzet van een kerngroep horen daar natuurlijk 
ook bij. Een politiek café zoals PRIK wil ik weer nieuw leven inblazen. Het lijkt 
misschien veel, maar ik wil mij daar voor inzetten en ik zie om mij heen een 
grote groep kameraden die dat vast en zeker ook willen. Ieder mens heeft 
immers een unieke kwaliteit waarmee we ons vrijwilligersteam kunnen 
versterken.”  

Ben je de afgelopen periode actief geweest voor de haagse 
SP met flyeren, op de tribune-avond of op een andere 
wijze? Dan nodigen we je van harte uit op de jaarlijkse 
barbecue voor onze actieve leden op zaterdag 15 juli vanaf 
16:00 in ons afdelingspand.  
Laat even weten dat je komt, zodat we de inkoop kunnen 
regelen. Inge van de Vooren, vdvooren@gmail.com 

BBQ voor actieve leden 

Hulpdienst medewerkers gezocht 



De Haagse SP is verontwaardigd over het feit dat een bonnenquotum wel degelijk een rol speelt in de 
jaarlijkse beoordeling van handhavers. Dit blijkt uit een beoordelingsformulier, waarin staat dat 
handhavers jaarlijks 250 strafrechtelijke processen-verbaal moeten opstellen. “Voormalig wethouder 
Sander Dekker heeft ons ooit toegezegd dat er in Den Haag niet met een bonnenquotum zou worden 
gewerkt. Wat de SP betreft moet het college dit quotum direct naar de prullenbak verwijzen”,  stelt 
fractievoorzitter Bart van Kent. 

Tevens heeft de SP vernomen dat de handhavingsorganisatie van plan is het quotum op te schroeven 
naar 300 bonnen per jaar. Volgens een handhaver die hierover aan de bel trok bij de SP is het momenteel 
wegens een afname van overlastsituaties amper haalbaar om zoveel bonnen te schrijven. Tenzij men ook 
nietsvermoedende overtreders gaat beboeten, zoals toeristen. 

Van Kent: “Dit ruikt natuurlijk naar burgertje pesten. Boetes 
deel je uit om overlast te bestrijden en niet om de 
gemeentekas te spekken. De SP ziet een bonnenquotum als 
een perverse prikkel en wil daarom dat het college hiermee 
ophoudt.” Ook wil Van Kent weten of het klopt dat 
handhavers slechts 20 waarschuwingen per jaar mogen 
uitdelen. Wat de SP betreft moeten handhavers de vrijheid 
hebben om zelf te beoordelen wanneer een waarschuwing 
volstaat. 

Pagina 2                                                                                                                              JUNI 2017 

SP WIL OPHELDERING OVER BONNENQUOTUM 

ROOD 
Flexwerken, Flex campagne ROOD 
 
Afgelopen tijd zijn wij met ROOD druk in de weer met 
de eerste fase van onze flex-campagne. Wij zijn bezig 
met het ophalen van enquêtes en het voeren van 
gesprekken over flex-contracten met jongeren.  
Dit doen wij op verschillende locaties in Den Haag.  
 
Woensdag 14 juni hebben wij weer overleg om half 
acht op de Allard Piersonlaan 48. Als je zin hebt om te 
komen ben je altijd van harte welkom.  
 
ROOD avonden zijn meestal op de woensdagavonden. 
Meer weten over ROOD, neem dan contact op met 
Gabriela of Debbie: rooddenhaag@sp.nl   
 
Op de foto zijn ROOD leden druk bezig met borden 
voor hun FLEX- campagne. 
 


