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Den Haag, 5 februari 2016  

 
 
Onderwijs en Cultuurplein Den Haag - het nieuwe Cultuurcentrum 
 
In de Zaterdag Live stamtafel op 13 februari belichten we het thema "Onderwijs en Cultuurplein Den 
Haag". Aan tafel nemen plaats: Peter Drijver (architect Scala architecten, lid van de werkgroep 
Spuiforum Krankjorum), Henk Scholten (Directeur Stichting Dans- en Muziekcentrum Den Haag) en 
Peter Bos (fractievoorzitter Haagse Stadspartij) 
  
Onlangs heeft het gemeentebestuur de opdracht gegeven tot de bouw van het Onderwijs en Cultuurplein 
(OCC). Het nieuwe complex gaat onderdak bieden aan het Residentie Orkest, het Nederlands Dans Theater, 
Dans- en Muziekcentrum Den Haag en het Koninklijk Conservatorium. De gemeente heeft een beleidskader 
met doelstellingen geformuleerd waaraan het cultuurgebouw moet voldoen. De vraag rijst of met het ontwerp, 
waarvoor nu gekozen is, deze doelstellingen ook daadwerkelijk worden gerealiseerd.  
 
Mede vanwege de financiële consequenties is het draagvlak voor het OCC binnen de gemeente Den Haag 
beperkt. Gaat het ook nu – na zoveel jaren van discussie - toch nog om een geldverslindend prestige project? 
Of kan het voor Den Haag uitgroeien tot een broedplaats voor alles wat met dans en muziek te maken heeft? 
Tijdens de uitzending krijgen zowel de vóór als de tegenstanders van het nieuwe cultuurcentrum de kans hun 
standpunt naar voren te brengen.   
 

Vanuit servicecentrum ‘de Post’ aan de Joan Blasiusstraat 100 in Den Haag, zendt Discus Radio & Televisie wekelijks op 

zaterdag, een drie uur durend live kijkradioprogramma uit. Elke tweede zaterdag van de maand, staat een optreden van 

een nieuw talent geprogrammeerd. 

 

De programma’s van RTV DISCUS hebben een politiek-maatschappelijke- en culturele inhoud. Discus Radio & Televisie is 

te beluisteren via de kabel op 106.8 FM van Den Haag Totaal. Via internet kunt u onze uitzendingen, met beeld en geluid, 

zien en beluisteren op www.rtvdiscus.nl.  

 
 
 

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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