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Den Haag, 8 oktober 2018 
 
Leefbaarheid Buitenruimte 
 
In onze ‘Zaterdag Live’ uitzending van zaterdag 13 oktober a.s. richten wij ons 
 - naast de actuele en culturele zaken – in het stamtafelgesprek op het thema  
‘Leefbaarheid  Buitenruimte’. Gasten aan tafel zijn: 
Conny Ligtvoet Actiegroep rattenplaag Moerwijk, Jan de Bruijn buurtinterventie Team 
Wateringse Veld, Cindy Slaghuis stichting Aarde-Werk en René Oudshoorn raadslid  
Groep de Mos/Hart voor Den Haag.  
 
Den Haag heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in het plaatsen van ORAC’s om overlast te 
voorkomen en het straatzicht en daarmee motivatie van burgers te verbeteren. Toch worden door 
burgers en bedrijven afval gedumpt. Naast ORAC’s staan (kapotte) vuilniszakken, dozen, glas, 
matrassen, autobanden… Dit veroorzaakt opnieuw overlast. In vooral de wijk Moerwijk zijn ratten 
ten tonele verschenen om onder andere van afvalresten te profiteren. In andere wijken gaan 
meeuwen op het afval af. En het straatbeeld wordt er niet schoner van.  
Hoe komt het dat dit gebeurd? Zijn burgers niet geïnformeerd? En hoe weten burgers wat de 
regels zijn met betrekking tot afval? Hoe zit het met handhaving? En hoe zit het met de rol van 
bedrijven die dumpen? Worden zij aangesproken? 
Bestaat er cohesie tussen wat er in de voorlichting wordt gemeld en wat er wordt gehandhaafd? 
Is het nodig dat dat deze twee op één lijn kunnen worden gebracht? En hoe zou dit mogelijk 
worden? 
 
 
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. 
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