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Kindvriendelijke stad?? 
 
In onze ‘Zaterdag Live’ uitzending van zaterdag 2 december a.s. richten wij ons -naast 

de actuele en culturele zaken in het stamtafelgesprek op het thema  

‘Kindvriendelijke stad’. Gasten aan tafel zijn o.a. Francien van Westrenen, 

(Programmamaker Architectuur Stroom), Roberto Mahadewsing (Beleidsadviseur 

Buitenruimte/Binnenruimte gemeente Den Haag), Jan Verburg (Stadsarchitect 

gemeente Den Haag, Kinderraad Moerwijk), en Ingrid Michon Derkzen (Raadslid VVD). 

 

Bijna een kwart van de Hagenaars is kind. Kinderen willen graag buiten kunnen spelen. 

De buitenruimte in Grote steden is hiervoor niet ideaal. Vooral het verkeer eist een groot deel van de  

ruimte op met als gevolg, dat het kinderen beperkt in een onbezorgd buitenleven. 

Het virtuele spelen achter een computerscherm wordt belangrijker dan spelen op straat.  

In de strijd om de buitenruimte dreigen kinderen aan het kortste eind te trekken.  

Tijdens de uitzending willen we nagaan hoe de stedelijke buitenruimte met kinderen kan worden  

gedeeld zodat ze weer in toenemende mate buiten kunnen spelen ? 

 

Het belang van buitenspelen: 
Buiten spelen betekent dat kinderen op een positieve manier actief zijn.  

Het is gezond. Ze zijn in beweging. Het is goed voor hun lichamelijke ontwikkeling.  

Het verschaft hen zelfstandigheid. Uit het spelen komen gedragsregels voort en dat  

ontwikkelt hun eigen gedragspatroon en met elkaar. 

Het bevordert hun creativiteit. Ze kunnen leren van hun eigen ontdekkingen.  

Ze ontmoeten andere kinderen. Ze leren omgaan met andere kinderen.  

Spelen is een waardevolle ervaring die ze voor de rest van hun leven meedragen. 

  
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 Discus Radio & Televisie hebben een  

politieke, maatschappelijke en culturele inhoud.  

 

ZATERDAG LIVE elke zaterdag tussen 11.00 en 13.00 uur 

. Internet: kijk via de livestream op www.rtvdiscus.nl of de Facebook pagina 

. Televisie: Den Haag TV,  

  Ziggo kanaal 40 of digitaal kanaal 45 of Caiway kanaal 67 zie voor andere providers onze website 

. 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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