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Parkeren duurder op straat 
  

In onze ‘Zaterdag Live’ uitzending van zaterdag 30 september a.s., richten wij ons in het 
stamtafelgesprek op het thema ‘Wonen en Parkeren in Den Haag’. Gasten aan tafel zijn o.a. 
Robert van Asten (fractievoorzitter D66), Wim Oosterlee (bewoner Leyenburg), MKB Den Haag en Haga 
Ziekenhuis. 

De Haagse Raad heeft zich onlangs gebogen over de toekomstige inrichting van de stad. Met de ambitie om 
te groeien naar 600.000 inwoners en de beperkte beschikbare woonruimte, staat de Raad voor een aantal 
keuzes. Cruciaal hierin is, dat de leefbaarheid en de bereikbaarheid gegarandeerd blijven. Een meerderheid 
van de Raad pleit daarom voor strenge maatregelen m.b.t. het autobezit. Men denkt daarbij om het parkeren 
in garages aan te moedigen (of te verplichten), om een strenger beleid te hanteren voor het verkrijgen van een 
vergunning voor een tweede auto en om overal in de stad straatparkeertarieven in te voeren of te verhogen. 
 
Bereikbaarheid van ondernemingen en voorzieningen staan onder druk. De strenge eisen bij bouwplannen 
leveren hogere bouwkosten op en dat vertaalt zich weer in een hogere huurprijs. 
 
Opvallend in deze discussie is het standpunt van de VVD, die nu kiest voor het milieu en het investeren in 
Openbaar Vervoer. 

Vanuit de studio aan De Dreef 247 in Den Haag, zendt Discus Radio & Televisie wekelijks op zaterdag, een twee  

uur durend live Televisie/Radioprogramma uit. De programma’s van RTV DISCUS hebben een  

politiek-, maatschappelijke- en culturele inhoud.  

 

ZATERDAG LIVE, elke zaterdag tussen 11.00 en 13.00 uur 

. Internet: kijk via de livestream op www.rtvdiscus.nl  

. Televisie: Den Haag TV, op Ziggo kanaal 40 of digitaal kanaal 45 of Cayway kanaal 67 

. Radio: luister via de kabel op 106.8 FM. 

 

Noot voor de redactie: 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Joop Schouten, Eindredacteur op mobiel 
06-50862266 of per mail: redactie@rtvdiscus.nl. 
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