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Het Haags Milieucentrum werkt samen met en ondersteunt Haagse natuur- en milieuorganisaties. Daarnaast ontwikkelt de stichting 

diverse projecten op de gebieden klimaat, natuur, energie, duurzaam bouwen, stedelijke ontwikkeling en mobiliteit. 

Hoe halveren we de luchtvervuiling? 
 

Discussie-avond over het recht op gezonde lucht 
 

Donderdag 11 juli 2013 
20.00 - 22.00 uur 

Nutshuis, Riviervismarkt 5 
Toegang gratis; s.v.p. aanmelden via 

lennart.vanderlinde@haagsmilieucentrum.nl 
 

Vuile lucht maakt jaarlijks een groot aantal slachtoffers, vooral in grote steden, zonder dat we ons 
daarvan bewust zijn. Samen met Milieudefensie en bewonersgroepen organiseert het Haags 
Milieucentrum daarom een campagne voor schone lucht in Den Haag. 
 
Langs diverse drukke stadswegen meten we de luchtkwaliteit. Die is op knelpunten tot twee keer zo 
slecht als de norm die de Wereldgezondheidsorganisatie adviseert. Zulke vuile lucht is bijna net zo 
schadelijk als roken en kan de levensduur tot anderhalf jaar bekorten. Gemiddeld leven we in ons 
land een jaar korter door vuile lucht. Het wordt tijd om ons recht op gezonde lucht op te eisen. 
 
Voor bewoners en politici organiseren we deze discussieavond, met de volgende vragen: 

 In hoeverre is de lucht in Den Haag de afgelopen tien jaar minder ongezond geworden? 

 Hoe kunnen we de komende tien jaar de luchtvervuiling minimaal halveren? 

 Welke maatregelen verdienen prioriteit in de lokale verkiezingsprogramma’s voor 2014? 
 

Programma 
 

19.30 uur Inloop met koffie/thee 
 
20.00 uur Welkom door Lennart van der Linde (Haags Milieucentrum) 
 
20.05 uur Inleiding Otto den Ouden (Gemeente Den Haag - Afdeling Milieu) 

Over de stand van zaken in het luchtkwaliteitsbeleid 
 
20.25 uur Debat tussen raadsleden PvdA, VVD, D66, GroenLinks en Haagse Stadspartij 
  Over prioriteiten lokale verkiezingsprogramma’s 2014-2018 
 
21.00 uur Vragen + discussie vanuit de zaal 
 
21.30 uur Conclusies + vervolg 
 
Deze avond is bedoeld voor discussie over de opties om de Haagse luchtvervuiling de komende tien 
jaar minimaal te halveren. Eind mei organiseerden we een info-avond over de gezondheidsrisico’s 
van vuile lucht. Na roken en overgewicht veroorzaakt vuile lucht in ons land de grootste ziektelast. 
 

Meer informatie: www.haagsmilieucentrum.nl en www.milieudefensie.nl/luchtkwaliteit 
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