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IIE STRAAÏ ÍIP MEÏ SP.GEMEEI{ÏERAAIISTIII BARÏ UA]I KEl{Ï,MEÏ EEN GRÍ|ÏE SP WÍ|RDÏ
DEN HAAG SÍ|GIATER'

Bartvan Kent is sinds 2o1o gemeen-
teraadslid voor de SP. Maar hii is ook
vaak buiten de raadszaal te vinden,
actievoerend met de buschauffeurs van -
HTM voor betere arbeidwoorwaÍrrden,
met kinderen die hun bibliotheek wil-
len openhouden of huurders die willen
dat hun huizen onderhouden worden.
Van Kenfi 'We ziin opgescheept met
een stadsbestuur dat hard bezuinigt op
bibliotheken en buurthuizen en dat onze
HTM in de uitverkoop zet. Het huidige
WD-bestuur verkiest prestigeprojecten
boven mensen: iets waar de SP zich fel
tegenverzet. Zowel in de gemeenteraad
als door op straat actie te voeren,' aldus
VanKent.

HATUE HUUR
Samen met de bewoners van de Vergeten
Driehoek in de Schilderswiik voerde het SP-
raadslid actie voor een fatsoenliik huis. Na

iaren achterstallig onderhoud waren de be-
woners hun woningbouwcorporatie spuug-
zat. Samen met de SP hebben de bewoners
zich verenigd en met de leus 'Half huis is
half huur!' een halve huur voor vierhonderd
woningen afgedwongen plus een sociaal
plan om de problemen op te lossen. Bart
vertelt: 'Door samen te striiden dwongen de
bewoners een grote woningcorporatie op
zijn knieën. Zulke overwinningen motiveren
mij om door te gaan!'

PABKEERI(MRÏ UÍ|OR ]IIIIIIIER UAIIIIE]{
Succes haalt Bart ook in de gemeenteraad.
Soms kunnen simpele oplossingen veel voor
mensen betekenen. Neem de parkeerkaart

voor minder validen. De SP heeft ervoor ge-

zorgd dat deze parkeerkaart niet afgeschaft
wordt. De wethouder wilde deze afschaf-
fen vanwege de fraudegevoeligheid. De SP
lanceerde een plan voor een parkeerkaart

waarbii fraude onmogelijk is en de wethou-
der nam het plan over. 'Een mooie overwin-
ning voor alle minder validen mensen in
Den Haag. Daarmee is ook aangetoond dat

wij als kleine fractie grote successen kunnen
boeken.' aldus Van Kent.

TEGEII RECHÏS AFBRAAKBETEID
Bart hekelt het snoeiharde rechtse afbraak-
beleid van het Haagse gemeentebestuur:
'De collegepartijen WD, PvdA, CDA en D66
helpen tweeëntwintig buurthuizen om zeep,
sluiten zes zeer goed lopende wijkbibliothe-
ken en breken cultuur in de wiik af. Hiermee
doet het gemeentebestuur een extra schepje
op de snoeiharde landelijke bezuinigingen.
Aan de andere kant verlaagl het gemeente-
bestuur wel de ozb-belasting, een verlaging
waar vooral villa-eigenaren van profiteren,

en wordt er geld gestopt in prestigeproiec-

ten.' De SP wil voorzieningen niet afbreken,
maar dichtbij de mensen in de wijk brengen.
Kleinschaligheid is toegankelijk en kost
vaak ook minder, omdatbureaucratie wordt
vermeden. Op deze manier willen wij een
samenleving in Den Haag opbouwen en niet

afbreken. De enige manier om dit te berei-
ken is door op de SP te stemmen, vindt Bart:

'Met een grote SP wordt Den Haag socialer,
wordt het geld uitgegeven ten gunste van de
Haagse inwoners in plaats van prestige'. .

II{GRID GYiiMtiREI,
SP.TRAGTIEUOÍ|BZITTER
Ingrid Gyómórei is fractievoorzitter voor de
SP in de Haagse gemeenteraad. lngrid is
woordvoerder bouwen, wonen, bestuur en
financièn. De afgelopen jaren verzette ze
zich tegen de megalomane bouwprojec-
ten in de stad. Zoals de bouwplannen op
Scheveningen, de aanleg van een geld-
verslindend cultuurforum op het Spuiplein
en de aanleg van het M-gebouw op het
plein voor Den Haag Centraal. Ook stelde
ze voor om de vergoedingen voor raads-
leden, wethouders en oud-wethouders te
verlagen, gezien de grote bezuinigingen
die de Haagse inwoners op dit moment
treffen.

Raadslid Bart van Kent tijdens een demonstratie van medewerkers uit de zorg in Den Haag.



BIBLIOTHEEK MEER DAl{ B0EKEl'l,Í|ilEDÍ|M'
De SP heeft in zott actie gevoerd tegen de
sluiting van zes bibliotheken. Samen met
buurtbewoners haalde de SP in mei duizen-
den handtekeningen op om het plan van
Dó6-wethouder Ingrid van Engelshoven
tegen te houden. De SP vindt het belangrijk
dat de bibliotheken open blijven, omdat
deze naast het uitlenen van boeken ook
een belangrijke sociale functie hebben voor
buurtbewoners. Zo maken in de bibliotheek
dagelijks tientallen kinderen hun huiswerk
omdat het thuis te druk is. SP-gemeente-
raadslid Bart van Kent: 'De bieb is meer dan
alleen boeken. Hier begint de kennisecono-
mie, maar die wordt door dit stadsbestuur
keihard wegbezuinigd. En dat is oliedom.' .

SP'ers en twee jeugdige bezoekers van wijkbibliotheken tijdens een maniÍestatie voor het
open houden van de wijkbibliotheken in Den Haag.

BEWÍ|NERS'UERGETEN DRIEHÍ|EK'
SP.SUGCES SAMEN MEÏ

Samen met de bewoners van de'Verge-
ten Driehoek'in de Haagse Schilders-
wiik streed de SP voor betere woon-
omstandigheden. De woningen die de
bewoners huurden van Haag\ÁIonen
waren twintig iaar niet onderhouden
en hierdoor waren de woningen ver-
krot. Muren zaten onder de schimmel,
het behang liet los, er waren lekkende
leidingen en er was veel overlast van
ongedierte.

.HA[F HUIS IS HATF HUUR!'
De bewoners waren dit zat en vonden dat ze
in halve huizen woonden. En voor een half
huis wilden ze maar de halve huur betalen.
Met de leus'Half huis is half huur!'eisten
ze dat woningbouwcorporatie Haag Wonen
óf zou opknappen óf de huur zou verlagen.
Samen met de SP werden bewonersavonden
en actiebiieenkomsten georganiseerd. De
bewoners richtten een actiecomité op, de

buurt werd volgehangen met spandoeken
en men organiseerde een protestmars naar
het kantoor van Haag Wonen.

AGÏIEUÍ|EREII WERKI!
Na ruim twee jaar actievoeren kwam Haag
Wonen tegemoet aan de eisen van de bewo-
ners en de SP: de huur werd fors verlaagd.
Het woningblok dat het slechtst was onder-
houden, kreeg 5o procent huurverlaging
en het woningblok dat er iets beter aan toe
was kreeg 20 procent huurverlaging. Eerder
was al besloten dat de buurt binnen zes jaar
wordt gesloopt. De bewoners is beloofd dat
zij niet hoeven te wachten op een voor-
rangsverklaring om nu al te kunnen verhui-
zen met een verhuiskostenvergoeding.

Deze overwinning van bewoners en de SP
liet zien dat actievoeren helpt en tot con-
crete verbeteringen leidt voor bewoners van
Den Haag! '

BEZUINIGEl{
MEÏ DE SP
De gemeente Den Haagbezuinigt,
maar niet op de onderwerpen waar
de SP op zoubezuinigen. Wiihouden
liever de wiikbibliotheken en buurt-
huizen open. Ook houden we cultuur
gTaag in de wiik. Waar bezuinigen wri
dan wel op? Hieronder per onderwerp
een overzicht.

o Schrap het cultuurforum op het Spui.
Hiermee besparen we 21 miljoen
euro. Wanneer het forum helemaal
niet aangelegd wordt, is de besparing
totaal 80 miljoen euro.

. Geen onderzoek naar de haalbaar-
heid van een onnodige zeezeilhaven.
Hiermee besparen we 1,1 miljoen
euro.

. Schrap de aanleg van de volautomati-
sche autoberging. Dit prestigeproject
levert maar 154 parkeerplaatsen.
Hiermee besparen we 23 miljoen
euro.

. Geen onderzoek naar de sluiting van
de Doubletstraat. Daarmee besparen
we in 2012 ruim 6,5 miljoen en in de
toekomst nog meer miljoenen, omdat
we de aanwezige ondernemers in
deze straat niet hoeven uit te kopen.

Waar zou u 0p bezuinigen als u het vooi
het zeggen zou hebben? Stuur uw
suggestie naar: denhaag@sp.nl

Boze bewoners uit de Vergeten Driehoek en SP'ers voor het kantoor van Haag Wonen.



HÍ|U HTM HAAGS
De PW heeft in de Tweede Kamer en de
Haagse gemeenteraad de HTM verraden. Bif
de gemeenteraadsverkiezingen riep de partij
nog stoer dat HTM niet verkocht moest
worden, maar dit bleek een loze belofte.
De SP was en blijft tegen de verkoop van
HTM én tegen de botte bezuinigingen op
het openbaar vervoer in Den Haag. Door de
bezuinigingen verliezen 5oo HTM'ers hun
baan, gaan de kosten voor een ritje omhoog
en worden bus- en tramlijnen geschrapt. De
bezuinigingen zijn niet alleen een ramp voor
de chauffeurs die hun baan verliezen. maar
ook voor alle bewoners van Den Haag. 'We

hebben het beste openbaar vervoersbedrijf
van Europa, dat wordt dankzij WD, CDA en
de PW gewoon in de uitverkoop gedaan
en uitgehold,' aldus SP-gemeenteraadslid
Bart van Kent.'Eeuwig zonde als we
dat kwijt raken.'

Door de val van het kabinet draaide de PW
in de kamer en gemeenteraad. Hierdoor was
opeens een meerderheid tegen verkoop van

Protestmanifestatie'Hou HTM Haaqs'.

de HTM. Helaas te laat, want de verkoop van
het busvervoer was al in werking gezet. Op
zz mei werd in een extra raadsvergadering
een motie van de SP aangenomen die woeg
om de aanbesteding van de HTM uit te stel-
len. Helaas zette het stadsgewest Haaglan-
den de aanbesteding door en op z3 mei werd
bekend ddt het busvervoer naar een halve
dochteronderneming van HTM gaat, de

organisatie H"IMlBuzz. De SP is blij dat het
busvervoer deels bij HTM busvervoer blijft.
'Dat maakt het eventueel terugdraaien van
de aanbesteding in de toekomst makkelij-
ker. De concessie is verliesgevend zo bleek
eerder uit een rechtzaak aangespannen door
Veolia. De priis voor deze aanbesteding zal
dus door het personeel en/ofdoor de reizi-
ger betaald gaan worden,' aldus Van Kent. .

SP: HÍ|UD BUURTHUIZEN Í|PEN
CDA-wethouder Klein besloot begin zo11
om 22 buurthuizen te sluiten. Dit deed hij
zonder de gemeenteraad eerst in te lichten.
Hierdoor werd de SP voor een voldongen
feit gesteld. De SP was woedend over dit
besluit en heeft actie gevoerd om de buun-

huizen open te houden. De buurhuizen
zifn de hoekstenen van de buurt. Ondanks
een manifestatie op het Spuiplein voor
behoud van de buurthuizen en een mas-
sale opkomst op de inspraakavonden, die
er dankzij de SP zijn gekomen, gaan de kille

bezuinigingen door.'Het buurthuis is de
hoeksteen van de wiik. Dit wegbezuinigen is
het hart uit de buun halen.' aldus Bart van
Kent SP-raadslid..

De SP heeft ook een meldpunt
buurthuizen:
www.denhaag.sp.nl/meldpuntbuurthuizen

AGÏIE HUURDERS SPÍ|Í|RWIJK SUCCES
, ,  

t *: :

De bewoners van de Rudolf van Brammenstraat en Vosmaerstraat hebben dankzii
het voeren van acties een nieuw werkend ventilatiesysteem in hun huurwoningen
gekregen. Sinds de bewoners hun woningen in zoo3 betrokken, waren er proble-
men met het ventilatiesysteem.

Leden van de bewonersgroep 'Effe puffe?
Liever niet!' poseren voor een van de
woningen met een slecht functionerend
ventilatiesysteem.

Lang werden de bewoners door Vestia voor
gek verklaard, maar dankzij verschillende
acties samen met de SP is er een nieuw
systeem gekomen.'We ziin blij met de hulp
van de SP. Helaas kampen de woningen nog
met andere problemen en we zullen de actie
dan ook voortzetten met hulp van de SP,'
aldus Christa van Dun. de voorzitter van de
bewonersvereniging 'Effe puffe? Liever niet!'
De koopwoningen in de wijk kampen met
dezelfde problemen. SP-fractievoorzitter
Ingrid Gyómórei: 'Het komende jaar gaan we
ook met deze bewoners om de tafel en pro-
berenwe een actie op te zetten. Zodat ook
hier de problemen worden aangepakt.' .



Doe je met mij mee?

Met vriendelijke groet'

ffi *o"ter, fractievoorzitter SP in de Tweede Kamer

JA, lt worO lid uan de SP, llr machlig de SP om per kwailaal
0ndeÍslaand bedrag af le scnriiuen yan miin rekening.
l[ 0nlyang een welk0mstgeschenk en bouendien lfiiig i[ elke maand
het nieuws- en o[inieblad De ïribune in de bus.
kwarlaalbijdrage !c s,- (minimum) n c z,so n e to,

I € 1 2 , 5 0  n € 1 5 - f l a n d e r s € l  I

IK HEB JE NU NODIG!
A | s i k o m m i j h e e n k i j k , d a n z i e i k o n r e c h t d a t i k n i e t v e r d r a g e n k a n ' E e n s c h o o n m a k e r d i e z i j n
reiskosten niet vergoed krijgt, terwill de topl-anag", 

""n 
extra hoge bonus of gouden handdruK

krijgt. ouderen die steáos rieer betalen voor hurihuis en de zorg' terwijl ziekenhuizen winst gaan

uitkeren. Daarom vraag ik jou om mij te netfen daar wat aan te doen' lk steek mijn hand uit naar

iedereen die wil knokkËn voor een oeter en"s-ocàiài rtr"o"trund' Samen staan we sterker'

Hetkabinet-RutteheeftNeder|anddeafge|openanderha|f . j " i ' ' :3a| |efrontenintweeëngesp|e-

ten. De veroorzakers van de crisis zijn door áe wD, het cDA en o" pw uit de wind gehouden' Het bedrijfsleven kreeg

berastingverraging, maar bijstandsgerechtigJ"n-or"íg"n tweeduizend euro per jaar in te moeten leveren' In de zorg gaan

de premies en het ersen risico :'ry:l:::y:i5l?;:,,llln*i*:::"Xll1?,ï,n"'"" 
zuilen flink omhoogsaan' ter-

*ï,ï:ï;";"il J ïïiii'ï:; il ffi : pà'.r.," nv p"ih ee krenteart re k - overe i n d b I iirt

De var van het kabinet_Rutte biedt nieuwe kansen. Net ars heer veer andere Nederranders kun jil er op 12 september

namerijk voor zorgen àai nrtte niet terugke"rt in n"t Torentie 
"" 

á;iá" sp de kans krijgt om deer te nemen aan een

regering die de lusten en de lasten wel eerliik verdeelt'

Maar ik zou je nog iets anders wiren vragen, namerijk om ie n.u bii ons aan te sruiten.Dat kan ar vanaf vijf euro per

kwartaar. Meedoen is berangrijk, want no" gro;iánr" puitil, no.'r"", we de komende jaren voor elkaar kunnen boksen'

want de sp is niet arreen iniouw tijdens de-verkiezingen maar werkt het here jaar door áan een beter Nederland' Niet

alleen in Den Haag, maar ook in jouw stad of dorp'
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! lk wi l  ook graag l id worden van ROOD fiong in de SP, tot 28
jaar) en sta één van mi. ln kwartaalbi jdragen af aan ROOD.

reKenrngnummer

handtekening

Stuur deze bon naar:
SB Antwoordnummer 407, 3800 VB Amersfoort

U kunt deze machtiging stopzetten met een telefoontje oÍ
een e-mail aan de SP: (088) 243 55 40, administratie@sp.nl
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