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Den Haag, 16 november 2018 
 
24 uurs opvang daklozen 
 
In onze ‘Zaterdag Live’ uitzending van zaterdag 24 november a.s. richten wij ons 
 - naast de actuele en culturele zaken – in het stamtafelgesprek op het thema  
’24 uurs opvang daklozen’. Gasten aan tafel zijn: een dakloze (buurtbewoner), Jeroen 
van Es (Straatconsulaat) en Fatima Faïd (Haagse Stadspartij). 
  
De nachtopvang voor dak- en thuislozen leverde een heftig debat op in de Haagse 
gemeenteraad. Nadat men de nacht had doorgebracht in de opvang werd men na 08.00 uur 
weer op straat gezet. Zonder thuis slenterde men door de stad in afwachting totdat de opvang 
weer open ging. Dit leidde tot overlast in wijken en buurten. De Raad besloot tot een 24-uurs 
opvang met begeleiding.  

Hiervoor moesten er ook panden beschikbaar komen. Het voormalige Juliana Kinderziekenhuis 
aan de Sportlaan was één van de gebouwen, die hiervoor in aanmerking kwam. Voor de 
bewoners werd een informatieavond gehouden. Tijdens deze avond werd duidelijk, dat niet 
iedereen zat te wachten op de komst van dit centrum.  
 
In een open brief heeft één van de daklozen, eveneens aanwezig op die avond, vervolgens zijn 
gevoelens geuit naar de bewoners en naar de gemeenteraad. “De verwrongen beeldvorming 
klopte niet”, zo stelde hij. Hij vond, dat daar een betere voorlichting over zou moeten komen. 
“Mensen raken ook buiten hun schuld dakloos”. 

 
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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