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Den Haag, 20-10-2019 
 
Veiligheid Weimarstraat 
 
In onze ‘Zaterdag Live’ uitzending van zaterdag 26 oktober a.s., richten wij ons 
 - naast de actuele en culturele zaken – in het stamtafelgesprek op het thema  
‘Ondermijning rechtstaat’. Gasten aan tafel zijn: 
Yadin Karabulut voorzitter winkeliersvereniging, Marije Mostert  
fractievertegenwoordiger D66.   
 
Een ooit chique Haagse winkelstraat, slagader van de ReVa-wijk, kampt met verpaupering en  
overlast door de vermenging van onder- en bovenwereld. Het versnipperde en relatief goedkope 
vastgoed is een belangrijke oorzaak. Alleen al in de afgelopen anderhalf jaar heeft de gemeente 
in hetzelfde gebied vijf horecagelegenheden gesloten. Meestal vanwege drugs en één keer nadat 
een koffiehuis – het toneel van de op YouTube 2,9 miljoen keer bekeken clip Juice van rappers  
Mula B en LouiVos – vanaf de straat onder vuur was genomen. Zes keer is een  
horecavergunning geweigerd of ingetrokken. 
 
Het is geen vraag meer, het is geen wens meer, het is een eis. In de raadszaal van het 
‘IJspaleis’, het stadhuis van Den Haag, richt een man zich in maart tot voormalig burgemeester 
Pauline Krikke en de gemeenteraad. Zijn grieven: het buitensporige aantal horecazaken en 
coffeeshops in de Weimarstraat en ReVa, en de verborgen criminaliteit die zich in de wijk heeft 
genesteld. Na – in zijn ogen – tientallen jaren van nietsdoen wil deze buurtbewoner dat het 
stadsbestuur ingrijpt. 
 
We zien de buurt de laatste jaren steeds slechter worden, zegt een andere inspreker. ‘Ik meld  
me suf bij de politie en met mij vele anderen, dus er zou een dossier van een kilometer moeten 
liggen. Ik begrijp werkelijk niet dat daar niets mee gedaan wordt.’ 

De vrouw, met een jong gezin, heeft ook kritiek op de grote concentratie coffeeshops 
in de buurt, die is ‘niet handig’, maar het probleem is volgens haar veel complexer.  
‘Alles straalt uit dat ondermijning hier een enorm probleem is geworden. Het is een soort  
vrijstaat om te doen en laten wat je wilt.’ 

 
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 
 
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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