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Deelauto
In onze ‘Zaterdag Live’ uitzending van zaterdag 7 april a.s. richten wij ons - naast de
actuele en culturele zaken – in het stamtafelgesprek op het thema ‘Deelauto’.
Gasten aan tafel zijn o.a.: Walter Dresscher (de Natuurlijke stad), Wim Schutten
(Testrijder Natuur en Milieu), Ed van Savooyen (Parkeer- en mobiliteit specialist
bij Spark) en Marieke van Doorn (Raadslid D’66).
Tijdens de uitzending gaan we het hebben over de deelauto. In de loop van de tijd is het
autobezit sterk gegroeid. Voor de komende jaren wordt er nog een toename van 20.000 auto’s
in Den Haag verwacht.
Het massale autogebruik heeft ook nadelen. Een groot gedeelte van de tijd staan we in de file of
zijn we op zoek naar een geschikte parkeerplaats. Bovendien veroorzaken rijdende auto’s
luchtverontreiniging. Het is logisch, dat we op zoek moeten naar een andere meer duurzame
vorm van mobiliteit zoals de deelauto. Behalve het autogebruik komt ook het autobezit aan de
orde waarbij de praktische voor- en nadelen van particulier autobezit en de deelauto op een rij
worden gezet.
Tevens gaan we na welke organisatievormen de deelauto kent en onder welke voorwaarden de
bestuurder bereid zal zijn van die deelauto gebruik te maken. Ook het beleid van de gemeente
zoals het parkeerbeleid waarbij er een verband gelegd zal worden tussen het aantal beschikbare
parkeerplaatsen en het aantal deelauto’s dat in den Haag rondrijdt, komt aan de orde.

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,
Ziggokanaal 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.

