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Den Haag, 10 oktober 2016  

 

Overlast door samenscholing in de Beatrijsstraat 

In ons televisie/radio programma Zaterdag Live van 15 oktober a.s., zullen wij ons in het 
stamtafelgesprek, richten ons op het thema ‘Overlast Beatrijsstraat’. Aan onze tafel nemen 
o.a. plaats: Corvin Bels namens de vragenstellers, Frans de Graaf (VVD Raadslid) en een 
omwonende.  
 
In 2015 hebben de voormalige gebruikers van de Vloek een leegstaand schoolgebouw betrokken in 
Moerwijk. Sindsdien hebben omwonenden regelmatig overlast van hun nieuwe buren volgens de 
VVD en hebben daarover schriftelijke vragen gesteld aan het college. 
De overlast zou bestaan uit: rook, stank en vechtpartijen. Verder is het een illegale uitrit geworden 
en kinderen kunnen er niet meer spelen. 
 
De nieuwe gebruikers van het pand hebben in een brief aan alle omwonenden hun verbazing 
hierover uitgesproken. Zij stellen, dat de communicatie met de buurt als heel positief ervaren wordt 
en zij voelen zich welkom in de buurt. Zij leveren juist een constructieve bijdrage aan Moerwijk met 
een weggeefwinkel, en er zijn een aantal sociale initiatieven in het pand gehuisvest. Ook is men 
bezig een aantal openbare en buurtgebonden initiatieven op te zetten. Men vindt dat de VVD doet 
aan stemmingmakerij en vindt dit absurd. 
 
 

 
Vanuit servicecentrum ‘de Post’ aan de Joan Blasiusstraat 100 in Den Haag, zendt Discus Radio & Televisie wekelijks op 
zaterdag, een twee uur durend live kijkradio-programma 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 elke zaterdag tussen 11.00 en 13.00 uur te zien op Den Haag Tv en 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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