
 

 

 
Zaterdag Live, elke zaterdag live van 11.00 – 13.00 uur op onze site en Facebook 

Van 18.00 – 20.00 te zien op Den Haag TV 
Escampjournaal, elke zondagavond om 19.00 op Den Haag TV 

(kanalen van de diverse providers te vinden op www.rtvdiscus.nl) 
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PERSBERICHT 

 
Den Haag, 3 oktober 2020 

 

‘Brandveiligheid in hoogbouw’ 

 
In onze ‘Zaterdag Live’ uitzending van zaterdag 10 oktober 2020, richten wij ons - 

naast de actuele en culturele zaken – in het stamtafelgesprek op het thema  

‘brandveiligheid in hoogbouw’.  

Gasten aan tafel zijn: Veiligheidsregio Haaglanden, VVE Loket Den Haag,  

CDA Den Haag. 

 

In Den Haag is al hoogbouw aanwezig en komt er met alle nieuwbouwplannen nog veel bij. 

Bij de recente brand in de studentenflat aan de Rijswijkseplein, kwam aan het licht dat de 

brandweer onvoldoende middelen had om de brand snel te blussen. 

 

De overheid ging hierna inventariseren hoe het staat met de gevelbekleding van de 

hoogbouw. 

Het leverde voor Den Haag een lijst op van 160 flats waarvan onduidelijk is of het met de 

brandveiligheid wel in orde is. De eigenaren zijn aangeschreven om aan te tonen dat de flats 

veilig zijn. 

 

Wat moet de overheid regelen, wat moeten eigenaren van gebouwen doen en welk 

aandeel heeft de bewoner hierin? 

Meer preventie door voorlichting, controles en voorschriften aanpassen. 

 

 

 

 
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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