Duurzaam Den Haag en Gemeente Den Haag
trappen af voor Klimaatstraatfeest
Gemeente Den Haag en Duurzaam Den Haag zijn gestart met het HIER Klimaatstraatfeest.
Afgelopen woensdag 19 oktober vond de officiële Haagse aftrap plaats van de
energiebesparingswedstrijd die tot en met eind maart 2017 loopt. De deelnemers kunnen met
energiebesparing een groot feest ter waarde van 5000 euro winnen.
Het Klimaatstraatfeest is een landelijke energiebesparingswedstrijd. Punten zijn te verdienen
door in de komende maanden (tot en met maart 2017) met zoveel mogelijk mensen energie te
besparen. Dat kan bijvoorbeeld met buren, maar ook met een sportclub, vereniging of familie.
De groep die aan het einde van de competitie de meeste punten heeft gescoord, wint een
fantastisch feest. Voor aanmelden en meer informatie: www.klimaatstraatfeest.nl

Punten voor Haagse aanpak
Alle deelnemers uit Den Haag krijgen bij de start duizend bonuspunten. Daar extra bovenop
krijgen deelnemers bonuspunten als ze de komende maanden deelnemen aan Haagse acties.
Voorbeelden van Haagse acties zijn Operatie Steenbreek, de Hou van Je Huis ketelcheck en daken vloerisolatie, en de EnergyParty van 070Energiek. Heleen Weening, directeur Duurzaam Den
Haag: “ Samen duurzaam aan de slag gaan is inspirerend. Ik hoop dat vele Hagenaars en
Hagenezen de uitdaging aangaan. Ik hoop dat iedereen ervaart dat samen de stad vergroenen en
energie besparen eenvoudig kan zijn, en dat het zowel geld als plezier oplevert!"

Hoe werkt het?
Iedere deelnemer die zich aanmeldt, krijgt toegang tot de online game-omgeving op de website
www.klimaatstraatfeest.nl. Hier staan meer dan honderd energiebesparende acties om uit te
voeren. Van het indraaien van een ledlamp en het plakken van een tochtstrip tot het opvragen
van een offerte voor isolatiemaatregelen of het plaatsen van zonnepanelen.

Prijzen

Er zijn twee competities waar inwoners van Den Haag zich voor kunnen aanmelden: de
burencompetitie en de groepencompetitie. In zowel de buren- als de groepencompetitie zijn
prijzen te verdienen. Bovendien reiken Gemeente Den Haag en Duurzaam Den Haag elke
maand een WakaWaka (een duurzame solar lamp) uit voor de meest actieve straat of groep in
die maand. Het Klimaatstraatfeest loopt van 10 oktober 2016 tot en met 31 maart 2017. Op
zaterdag 15 april 2017 worden de winnaars bekendgemaakt.

Over het HIER Klimaatstraatfeest
Het HIER Klimaatstraatfeest is een initiatief van Stichting HIER klimaatbureau en Buurkracht.
Daarnaast werkt het Klimaatstraatfeest samen met verschillende Nederlandse gemeenten. Kijk
voor meer informatie op www.klimaatstraatfeest.nl.

Noot voor redactie, niet voor publicatie
Voor vragen kunt u contact opnemen met Gerlinde Beekhuis van het HIER Klimaatbureau via
gerlinde@hier.nu of 06 218 554 85.

OVER DUURZAAM DEN HAAG

Duurzaam Den Haag
Duurzaam Den Haag (DDH) is een onafhankelijke stichting. DDH heeft als missie het aanwakkeren van
initiatieven van bewoners en ondernemers om Den Haag duurzamer te maken. Dit doen we door bewoners en
ondernemers te helpen bij het realiseren van nieuwe initiatieven, door het aanbieden van producten en diensten
waarmee iedereen direct aan de slag kan en door duurzame initiatieven en de mensen die al duurzaam doen,
zichtbaar te maken. Daarmee inspireren we anderen om ook duurzaam aan de slag te gaan. Onze focus is altijd
de leefwereld van mensen. Ons startpunt is altijd het initiatief van bewoners en ondernemers. Door hen met
elkaar te verbinden, en met werkgevers, de gemeente en andere partners, vergroten we de impact van nieuwe en
bestaande initiatieven die Den Haag duurzamer maken.
Duurzaam Den Haag gaat letterlijk de wijk in met concreet aanbod -Operatie Steenbreek, de Haagse Krach
Karavaan- en stimuleert en ondersteunt Hagenaars en Hagenezen om duurzaam aan de slag te gaan. Bewoners
en ondernemers kunnen ook bij DDH terecht met hun initiatieven om daar zichtbaarheid aan te geven of op een
andere manier te laten ondersteunen waardoor de impact toeneemt. DDH neemt ondernemers zorgen uit handen
als zij duurzaam aan de slag willen. Door collectieve inkoop van energie bijvoorbeeld, met zonnepanelen, door
stimuleringsmaatregelen en financiële hulp via het Klimaatfonds. Maar ook door initiatieven aan te wakkeren en
hen te helpen toekomstbestendig te ondernemen. Voor vragen en inspiratie om zelf duurzaam aan de slag te
gaan, staan we klaar in ons loket in de centrale bibliotheek Den Haag. www.duurzaamdenhaag.nl

Jouw partner in duurzaam doen!
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