Beste leden en volgers van de ChristenUnie/SGP in Den Haag,

We hebben weer een nieuwe nieuwsbrief voor u samengesteld waarin we u bijpraten over de lokale
politiek en onze inzet de afgelopen maanden. Intensieve maanden waarin weer veel is gebeurd,
zowel in de raad als daarbuiten, met als triest dieptepunt het overlijden van Mitch Henriquez als
gevolg van politieoptreden en de daaropvolgende dagenlange onacceptabele rellen in de
Schilderswijk. Hopelijk lijkt de rest van de zomer niet op die van vorig jaar en verloopt deze in
relatieve rust.

Ik wens u in ieder geval, mede namens het fractieteam, een rustige en verkwikkende zomerperiode
toe,
Pieter Grinwis
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Algemene Beschouwingen
Dit jaar vonden de Algemene Beschouwingen
voor het eerst plaats net voor het zomerreces.
Dit ‘belangrijkste politieke debat van het jaar’
werd overschaduwd door de gebeurtenissen
in het Zuiderpark en de Schilderswijk. Naast
aan deze gebeurtenissen en aan prostitutie
hebben we ook de werkgelegenheidsplannen
van het college en de financiële tegenvaller op
de bijstandsuitkeringen aan de orde gesteld. U
kunt de hele bijdrage hier vinden.

Parkeerdebat
Op 18 juni was er op initiatief van de
ChristenUnie/SGP een debat over het
parkeerbeleid in Den Haag. Ter voorbereiding

Politiebureau De Heemstraat - die daar wat
ons betreft nooit had moeten plaatsvinden sloeg de vlam in de pan. En dat bleek voor veel
‘reltoeristen’ uit andere wijken en steden de
aanleiding om op ‘relvakantie’ te gaan naar
deze toch al kwetsbare wijk. Met als gevolg
veel schade. Alleen al aan publieke bezittingen
voor ruim € 77.000. En ook aan personen,
want op facebook en twitter werd een
wijkagent, die part nog deel had aan de
arrestatie van Mitch, aangewezen als dader en
bedreigd. En aan een kwetsbare wijk, die vorig
jaar zomer ook al zo veel te verduren heeft
gehad.
Lees hier het bericht naar aanleiding van het
debat over de gebeurtenissen in het
Zuiderpark en de Schilderswijk.

