PERSBERICHT
Den Haag, 13 januari 2020
Meer lucht, minder auto’s
In onze ‘Zaterdag Live’ uitzending van zaterdag 18 januari a.s., richten wij
ons - naast de actuele en culturele zaken – in het stamtafelgesprek op het
thema ‘Nota Meer lucht, minder auto’s.
Gasten aan tafel zijn: Jan Nicolai Bewonersorganisatie Zorgvliet, Fietsersbond
afd. Den Haag, Rover en een raadslid
De openbare ruimte is primair leefruimte, en in tweede plaats ruimte voor mobiliteit.
De hoeveelheid autoverkeer in Den Haag loopt uit de hand. Het neemt te veel ruimte
in, er is te veel luchtverontreiniging, er is te veel CO₂ uitstoot. Meer en beter OV en
fietsvoorzieningen zijn niet genoeg voor een mobiliteitstransitie, er zijn ook
maatregelen nodig om het autoverkeer (geparkeerd en rijdend) te verminderen (push
& pull). Het allerbelangrijkste is dat we met zijn allen in Den Haag nú durven te
erkennen dat het onmogelijk is Den Haag als stad te laten functioneren wanneer géén
maatregelen genomen worden. Dat het autoprobleem nu echt aangepakt moet worden.
Wij stellen de 1e prioriteit bij de auto’s die absoluut noodzakelijk zijn (invalide,
hulpdiensten, de loodgieter, de taxi, e.d.); de 2e prioriteit zijn de auto’s van bewoners,
winkeliers en andere kleine ondernemingen; de 3e prioriteit zijn de auto’s van forensen
en toeristen.
Aldus de Vrienden van Den Haag.

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:
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