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kandidatenlijst 
en verkiezingsprogramma

Geachte SP-lid,

Met trots presenteert het bestuur het concept verkiezingsprogramma en de concept kandidatenlijst van de SP 
Den Haag voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014. U bent van harte welkom op de Ledenvergadering 
van de SP Den Haag op zondag 12 januari 2014 om 11:00 uur op ons afdelingspand aan de Allard Piersonlaan 48.
Voorafgaand daaraan bent u ook van harte uitgenodigd op woensdagavond 18 december voor een bijeenkomst 
waar toelichting gegeven wordt over het concept verkiezingsprogramma. Die avond beginnen we om 19:30 uur in 
ons afdelingspand. Tijdens deze informatieve avond licht de programmacommissie het programma toe en kunt u 
vragen stellen en opmerkingen plaatsen.

De door het bestuur voorgedragen concept kandidatenlijst treft u aan op de ommezijde. De lijst is samengesteld 
op basis van de profielschets voor kandidaat gemeenteraadsleden. Het bestuur is van mening dat we een zeer 
sterke lijst hebben weten samen te stellen met daarin een mooie mix van ervaring en veelbelovende talenten. 
Tot 10 september jl. konden mensen zich kandidaat stellen. Wijzigingsvoorstellen op de kandidatenlijst dient u 
voor donderdag 2 januari aan ons kenbaar te maken. 
Dat kan door een e-mail te sturen naar denhaag@sp.nl of een brief te sturen naar SP Den Haag, Allard Pierson-  
laan 48, 2522 MR, DEN HAAG.

Wijzigingsvoorstellen kunnen alleen betrekking hebben op de kandidaten die zich voor 10 september jl. bij de 
kandidaten-commissie hebben gemeld. Het is niet meer mogelijk om u kandidaat te stellen als u zich niet voor 
10 september heeft gemeld. Leden die zich wel hebben gemeld voor 10 september, maar niet op de lijst zijn 
 gekomen kunnen zich kandidaat stellen tegenover een willekeurige kandidaat op de lijst. Kandidaten op de lijst 
kunnen een voorstel doen om met een andere kandidaat van positie te ruilen. Het is niet mogelijk om te schuiven 
in de lijst. Een voorstel tot wijziging van de kandidatenlijst dient u vóór donderdag 2 januari aan ons kenbaar  
te maken. door een e-mail te sturen naar denhaag@sp.nl of een brief te sturen naar SP Den Haag, Allard Pierson-
laan 48, 2522 MR, DEN HAAG.

Het concept verkiezingsprogramma kunt u krijgen door een e-mail te sturen naar denhaag@sp.nl of te bellen met 
ondergetekende. Mocht u na de bijeenkomst over het programma op 18 december wijzigingsvoorstellen willen 
indienen dan dient u deze vóór donderdag 2 januari aan ons kenbaar te maken. Dat kan eveneens door een e-mail 
te sturen naar denhaag@sp.nl of een brief te sturen naar SP Den Haag, Allard Piersonlaan 48, 2522 MR, 
DEN HAAG. U kunt een voorstel doen om tekst te schrappen, toe te voegen of te vervangen.

Op de Algemene Ledenvergadering op 12 januari stemmen we over de wijzigingsvoorstellen op de kandidatenlijst 
en het verkiezingsprogramma die voor 2 januari binnen zijn gekomen. Het bestuur geeft over elk voorstel advies.

Mocht de informatie in deze brief niet geheel duidelijk zijn neem dan gerust contact met ondergetekende op.

Hartelijk groet,

Daniël de Wit  
voorzitter SP Den Haag
06-51525475
ddwit@sp.nl

11. ibrahim el-Harbachi - 21 jaar - schilderswijk

12. daan jonas - 35 jaar - leyenburg

13. joy Bindraban - 46 jaar - escamp

14. minka schramm - 45 jaar - leyenburg

15. maria versseput - 31 jaar - Waldeck

16. andreas kort - 25 jaar - scheveningen

17. Hilde van zon - 26 jaar - centrum

18. Bas van Woesik - 36 jaar - Ypenburg

19. dirk van oostaijen - 64 jaar - laak

20. Wim metselaar - 61 jaar - leidschenveen

21. arjen Brouwer - 74 jaar - Waldeck

22. michael Wijlhuizen - 34 jaar - segbroek

23. door oremus - 62 jaar - leyenburg

24. rudolf van Brederode - 40 jaar - zeeheldenkwartier

25. rob mollink - 31 jaar - segbroek

26. paul peters - 55 jaar - Bezuidenhout

27. Hans Beusekamp - 63 jaar - duindorp

28. manja smits - 28  jaar - Bezuidenhout

29. marianne langkamp - 42 jaar - moerwijk

30. krista van velzen - 39 jaar - zeeheldenkwartier

www.denhaag.sp.nl
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concept-kandidatenlijst sp den Haag
1. Bart van kent (reeds gekozen) - 29 jaar - Heesterbuurt
De afgelopen jaren heb ik samen met de afdeling verschillende acties opgezet en uitgevoerd. 
Acties om de sluiting van bibliotheken en buurthuizen te voorkomen. Acties voor respect en 
fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden en omstandigheden voor mensen in de thuiszorg. Acties om 
HTM Haags te houden. En we hebben succes geboekt. Zo bleef de invalidenkaart en wonnen de 
bewoners van de vergeten driehoek hun actie ‘Voor een halve woning, halve huur’. Ik ben trots 
op onze afdeling en heb er het volste vertrouwen in dat we een goede campagne neer gaan 
zetten. En ik heb er ongelofelijk veel zin in. Zin om samen met de afdeling heel Den Haag te 
laten zien dat zij voor een sociale stad samen met de SP moeten optrekken. Zin om iedereen 
duidelijk te maken dat na decennia VVD-beleid met steun van de PvdA de tijd is gekomen voor 
een radicaal andere koers en dat wij het alternatief zijn. En zin om samen met mensen te 
knokken voor verbetering en hen te laten ervaren dat als er een wil is, er altijd een weg is.

2. aisha akhiat - 32 jaar - vruchtenbuurt
Ik ben 32 jaar en geboren en getogen in Den Haag. Na wat omzwervingen (Maastricht, 

Spanje en Ierland) ben ik inmiddels weer neergestreken in de Vruchtenbuurt, waar ik ben 
opgegroeid. Ik woon nu op 20 minuten lopen van het huis waar mijn ouders nog steeds wonen. 

In het dagelijks leven ben ik jurist bij een bedrijf dat zich bezig houdt met betalingsverkeer. 
Wat ik graag zou willen is dat het gemeentebestuur andere prioriteiten gaat stellen. Momenteel 

gaat er heel veel geld naar luxe prestigeprojecten, die niet strikt noodzakelijk zijn, zoals het 
Spuiforum, maar het zijn vaak ook nog eens projecten waar de bevolking helemaal niet op zit 

te wachten. Het mooiste stukje van de Laan van Meerdervoort wordt herontwikkeld, terwijl de 
meeste bewoners dat helemaal niet willen. Kost enorm veel geld, maar voor wie doen ze dat 

dan? Dan kun je dat geld beter besteden aan zaken waar echt behoefte aan is. 

3. Hanne drost - 26 jaar - zeeheldenkwartier
Ik ben 26 jaar, geboren en getogen in Twente. Sinds een paar jaar woon ik met veel plezier in 
het Zeeheldenkwartier in Den Haag. Ik ben afgestudeerd als HBO-verpleegkundige en in het 
dagelijkse leven ben ik werkzaam als beleidsmedewerker zorg en sport bij de Tweede Kamer-
fractie van de SP. Naast mijn werk houd ik mij graag bezig met muziek en sport. Ik maak mij 
grote zorgen over de voornemens van dit Kabinet om landelijke zorgtaken over te hevelen naar 
de Gemeente. Als de plannen doorgaan zal Den Haag in 2015 te maken krijgen met enorme 
bezuinigingen. Laten we samen strijden voor een beter Den Haag! Zeker op sociale 
voorzieningen zoals bijvoorbeeld de  zorg of culturele voorzieningen zoals bibliotheken,  
want die zijn al meer dan genoeg uitgehold!

4. Hannie van der sman - 62 jaar - loosduinen
Ik ben 62 jaar en werk als stagedocent in het praktijkonderwijs. Opgegroeid in Laakkwartier 
voel ik een sterke band met deze stad. Den Haag heeft heel veel mooie plekken, die ik graag 

zo zou willen behouden. Geen nieuwe prestigeprojecten zoals het Spuiforum, maar dat geld 
gebruiken om de buurthuizen en bibliotheken, die de afgelopen jaren gesloten zijn, weer te 

openen met het personeel wat daar ontslagen is. Ik wil dat er zorgteams  
in de wijken komen die de oren en ogen zijn van de mensen die daar wonen.  

Betaalbare zorg voor iedereen moet mogelijk zijn. 

5. nurhaya lepelaar - 31 jaar - valkenboskwartier
Ik ben geboren in 1982 en woon sinds 2006 in Den Haag. Eerst in Duinoord, tegenwoordig in 
Valkenbos. Mijn jeugd heb ik doorgebracht in Leiden maar al vanaf mijn middelbare schooltijd 
was ik vaak te vinden in Den Haag. Mede dankzij de boeiende popcultuur heb ik ervoor gekozen
de opleiding Culturele Maatschappelijke Vorming in Den Haag te gaan volgen. Al sinds mijn 18e 
stem ik op de SP. Echt lid werd ik pas in 2012, de aanleiding hiervan waren de verkiezingen. 
Voor onze persoonlijke ontwikkeling is het belangrijk dat de basis goed is: iedereen heeft recht 
op goede woonruimte, goede gezondheidszorg en onderwijs. Het hebben van werk, een inko-
men en een prettige leefomgeving dragen bij aan ons geluk. Laten we investeren in werkgelegen-
heid, zorg en kunst & cultuur. Ook de Haagse middenstand moet weer het idee krijgen dat ze op 
waarde wordt geschat.

6. leon Botter - 28 jaar - Bezuidenhout
Samen met mijn vriendin woon ik in Bezuidenhout. In het dagelijkse leven werk ik als psycholoog. Met 
veel plezier behandel ik mensen die last hebben van verslaving en psychiatrische stoornissen. Toch maak 
ik mij grote zorgen over de toenemende bureaucratie en de enorme bezuinigingen. Gemeentes krijgen 
een steeds grotere rol in het organiseren van de zorg, maar minder geld. Nu al zie ik dat mensen daardoor 
 tussen wal en schip vallen. Ik vind dat iedereen in onze stad recht heeft op goede zorg. Bezuinigen kan  
veel beter op de bureaucratie en huizenhoge salarissen van bestuurders. Daar wordt de zorg beter van  
en de stad een stuk socialer.

7. jerry snellink - 25 jaar - zeeheldenkwartier
Sinds 2007 ben ik woonachtig in Den Haag. Eerst in het Centrum, vervolgens in de Schilderswijk en 

inmiddels in Zeeheldenkwartier. In het dagelijks leven werk ik als fractiemedewerker voor de gemeen-
teraadsfractie, ben ik Statenlid in Zuid-Holland voor de SP, studeer ik Bestuurskunde aan de Campus 

Den Haag (Universiteit Leiden) en werk ik freelance voor de NVAO op het gebied van kwaliteitszorg in 
het hoger onderwijs. In de raad wil ik me inzetten voor oplossingen die werken voor echte problemen. 

Den Haag is een mooie en trotse stad! Het wordt tijd dat ook onze bestuurders trots worden op de stad en 
stoppen met het Calimerogevoel. We hebben geen Spuiforum, topsportcentrum of kroonluchters in de 

Grote Marktstraat nodig. Liever steun voor de kleinschaligheid die werkt in de stad, zoals het Koorenhuis, 
de kleine ondernemers in bijvoorbeeld het Zeeheldenkwartier en het Hofkwartier.

8. judith Honig - 32 jaar - rivierenbuurt
6 jaar geleden ben ik voor de liefde naar Den Haag verhuisd en verliefd geworden op de stad. De mooie 
gebouwen, het strand, de open sfeer. Alleen zie ik ook veel dingen die beter moeten in Den Haag. Ik ben al 
ruim 10 jaar actief bij de SP. In Hilversum was ik afdelingsvoorzitter en heb ik ervaring opgedaan met het 
raadswerk. In het dagelijks leven werk ik bij een woningbouwvereniging. Hier zie ik dagelijks de gevolgen 
van het regeringsbeleid en falend beleid van de gemeente. Ook in mijn buurt, de Rivierenbuurt, zie ik 
dat dagelijks. Een prachtige buurt die ze bewust hebben laten verkrotten in de hoop meer geld te kunnen 
verdienen met het slopen van de sociale huurwoningen en het terugbouwen van duurdere huur- en koop-
woningen. Ook bij het bezoeken van andere wijken en op het hulpdienstspreekuur hoor ik wat er mis gaat. 
Deze kennis en ervaring hoop ik te kunnen gebruiken om Den Haag beter te maken. 

9. karim Boutayeb  - 29 jaar - escamp
In Voorburg ben ik geboren en opgegroeid in Vrederust en Schilderswijk. Op dit moment ben ik woon-

achtig in Escamp. In het dagelijks leven ben ik leraar basisonderwijs. Daarnaast houd ik mij voornamelijk 
bezig met het bestuur van de SP afdeling Den Haag. Daarin ben ik verantwoordelijk voor het 

wijkenteam. Dit wijkenteam gaat buurten in verschillende wijken van onze mooie stad Den Haag. Op deze 
wijze horen wij wat de bewoners te zeggen hebben en kunnen wij op die manier onze activiteiten daarop 
aanpassen. Als gemeente heb je de verantwoordelijkheid om goed te zorgen voor je burgers. Dit kan niet 

als dit college allerlei voorzieningen blijft afbreken. Het zorgt ervoor dat problemen in de toekomst alleen 
verergeren, en de kloof tussen verschillende bevolkingsgroepen alleen maar vergroot. Dit wil ik o.a. doen 

door juist te investeren in onze toekomst, de jeugd van Den Haag.  
Onderwijs, leefbaarheid en werk gelegenheid zijn in mijn ogen speerpunten daarin. 

10. inge van de vooren - 52 jaar - mariahoeve
In het oude centrum op het Groenewegje ben ik geboren en ging ik naar het kakschooltje op de  
Zwarteweg. Op de Bezemstraatschool heb ik leren lezen. Door verhuizing naar Transvaal heb ik op de 
Prinses Margrietschool mijn lagere school-periode afgerond en geleerd wat het betekent om anders te 
zijn. Met bijna al mijn kinderen uit huis, ben ik op mijn 45e jaar deeltijd HBO (SPH) gaan doen om mijn
praktijkervaringen met zorg en hulpverlening rondom mijn gezin in te zetten als professional in de hulp-
verlening. Ik zit in het bestuur van de SP afdeling Den Haag. Ik doe mee met activiteiten als Buurten in de
Buurt en informatiemarkten. Gelijkwaardigheid, solidariteit, menswaardigheid staan bij mij hoog in het 
vaandel. Ik zet mij daarom ook in bij het Maatschappelijk Steunsysteem (MSS) Den Haag, om het
(weer) meedoen mogelijk te maken voor alle bewoners in de stad. Bij stichting Voorall (platform chronisch 
zieken en gehandicapten) ben ik lid van de WMO-werkgroep en het testteam. Het testteam streeft ernaar
om de voorzieningen in Den Haag beter toegankelijk te maken voor chronisch zieken en gehandicapten. 
Sinds kort ben ik ook ik bestuurslid van de stichting Ingekleurd (tegen stigmatiseren en voor inclusie). 
Den Haag is van ons allemaal. Daarom is het belangrijk dat echt iedereen (arm, rijk, ziek, gehandicapt, 
jong, oud, noem maar op) overal welkom is en mee kan doen. Zorg is meer dan een paracetamolletje. Ik 
wil mij dan ook inzetten voor toegankelijke goede zorg en hulpverlening, op maat, voor iedereen.  
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