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Na aanpassing van de studio op basis van de RIVM-richtlijnen, kunnen we weer uitzendingen 

produceren vanuit de eigen studio. 

Verplaatsing raamprostitutie 
 

In onze ‘Zaterdag Live’ uitzending van zaterdag 13 juni 2020, richten wij ons - naast 

de actuele en culturele zaken – in het stamtafelgesprek op het thema  
Verplaatsing raamprostitutie’. Gasten aan tafel zijn: An Verwaal (Bewonersorganisatie 

Rivierenbuurt), Vereniging Raamexploitanten en Marije Mostert (Fractievertegen-

woordiger D66) 
 

De twee prostitutiestraten in de Haagse binnenstad gaan op termijn dicht. De raamprostitutie in 
de Geleenstraat en de Doubletstraat verhuist naar een nieuwe rosse buurt aan de rand van de 

Binckhorst en het Haagse centrum.  

De gemeente Den Haag hoopt, dat de verhuizing over vier jaar klaar is. 
Volgens VVD-wethouders Boudewijn Revis (Stadsontwikkeling) en Kavita Parbhudayal (Zorg) is 

er voldoende steun onder de Haagse sekswerkers voor verplaatsing van prostitutie, mits de 
ramen niet tijdelijk sluiten. Ook blijkt uit onderzoeken, dat het ambitieuze en ingewikkelde plan 

‘haalbaar en betaalbaar’ is. 

 
Voor het Oude Centrum zou de verplaatsing van de raamprostitutie een uitkomst zijn. 

Omwonenden van vooral de Doubletstraat klagen al decennia steen en been over de overlast en 
de criminaliteit in hun buurt. Volgens wethouder Revis is niets doen dan ook geen optie: “Er zijn 

plekken in de Doubletstraat waar we ons echt voor moeten schamen. Als we niets doen, 

verdwijnen de vrouwen de illegaliteit in en verloederen de straten steeds verder”. 

De belangrijkste reden voor de verhuizing van de raamprostitutie, is de positie van de 

sekswerkers, benadrukt wethouder Parbhudayal. In de nieuwe rosse buurt in de 

‘sporendriehoek’ bij de Schenkkade en ten noorden van de Lekstraat komt een groot 
prostitutiecentrum, waar de vrouwen en mannen veiliger, prettiger en hygiënischer kunnen 

werken. 

 
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: vanaf 18.00 uur Den Haag TV,  

 Ziggokanaal 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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