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Den Haag heeft een nieuw horecabeleid
In de Zaterdag Live stamtafel op 5 maart richten we onze aandacht op het thema “Horecavisie
Den Haag”. Aan tafel nemen de volgende gasten plaats: Evelien de Boer (Haagse
studentenvakbond), Ton Heere(Buurtschap 2005), dhr. Hinloopen (Kon. Horeca Nederland,
afd. Den Haag) en Martin Wörsdörfer (Fractievoorzitter VVD Den Haag).
Den Haag heeft sinds 12 februari 2016 een nieuw horecabeleid. Nieuw in het beleid is de uitbreiding
van de terrastijden in de binnenstad en Scheveningen; in sommige gevallen tot 1 uur ’s nachts.
Er zijn voor specifieke straten en pleinen specifieke regels opgesteld.
Er wordt onderscheid gemaakt in winkelstraten, woonstraten en pleinen. En er is ook bepaald in
welke mate horeca aanwezig mag zijn, waarbij weer onderscheid wordt gemaakt on lichte en
middelzware horeca met verschillende openingstijden. In een aantal gebieden is nu bijvoorbeeld
meer horeca toegestaan.
Er is ook ruimte voor vernieuwende concepten. En de horecabedrijven mogen 4 keer per jaar meer
geluid maken, bijvoorbeeld met live muziek. Horeca is belangrijk voor Den Haag. Het biedt
werkgelegenheid aan gemiddeld 9.000 mensen. Horeca zorgt voor levendigheid en trekt meer
bezoekers naar de stad. De vraag is hoe, in met name bewoonde binnen stadsdelen, hierop wordt
gereageerd.
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.
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