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Luchtvervuiling in Den Haag voldoet nog steeds niet aan  
EU en WHO normen 
 
In de Zaterdag Live stamtafel op 27 februari richten we onze aandacht op het thema “Luchtvervuiling in 
Den Haag voldoet nog steeds niet aan EU en WHO normen”. Aan tafel nemen o.a. de volgende gasten 

plaats: Loes van den Berg namens (Adem Graag, DH) en Gerwin van Vulpen (raadslid HSP) 
  
Ondanks allerlei maatregelen, die door de Gemeente zijn genomen, is Den Haag nog steeds te vuil. Op de 
Neherkade, de Raamstraat en de Lekstraat stootte het autoverkeer vorig jaar meer rotzooi uit dan geoorloofd 
is. Het stadbestuur moet ingrijpen. Bewoners langs de drukke wegen leven één of twee jaar korter 
vanwege de uitstoot aldus Gerwin van Vulpen van de Haagse Stadspartij. Hij wil het doorgaand verkeer in het 
centrum aanpakken en auto’s weren uit straten zoals de Hoefkade en de Javastraat.  
Dat kan volgens van Vulpen zonder pollers en afsluitingen.  
 
Lobke Zandstra (PvdA) is het met hem eens, als dit zou lukken. Groen Links ziet meer in het uitbreiden van de 
Haagse Milieuzone. Vraag is of het initiatiefvoorstel van de Haagse Stadspartij op steun kan rekenen in de 
Raad. PvdA, D66 en HSP willen best maar hebben zich vastgelegd in het coalitieakkoord van 2014. 

   
 
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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