
Persuitnodiging:

Kom naar de opening van het Operatie
Steenbreek seizoen met wethouder Joris
Wijsmuller

Op zaterdag 11 maart gaat het Operatie Steenbreek seizoen in Den Haag van start.

Het team van Duurzaam Den Haag staat van 11.00 uur tot 14.00 uur met een kar

vol planten bij de 2e Sweelinckstraat 156. Buurtbewoners kunnen hier hun

tuintegels omruilen voor gratis planten. Wethouder Joris Wijsmuller

(Stadsontwikkeling, Wonen, Duurzaamheid en Cultuur) is erbij om de opening te

vieren.

Wat: Opening Operatie Steenbreek seizoen

Waar: 2e Sweelinckstraat 156, Maranathakerk

Wanneer: Zaterdag 11 maart 11.00 - 14.00 uur

Ben je van plan langs te komen? Meld je aan door een mail te sturen naar

rosalie@duurzaamdenhaag.nl

Operatie Steenbreek

Operatie Steenbreek is een landelijke campagne die de verstening van de stad tegengaat door

acties te organiseren waarbij bewoners en bedrijven (tuin)tegels kunnen omruilen voor gratis

planten. De Haagse campagne wordt uitgevoerd door Duurzaam Den Haag. Vorig jaar won

Duurzaam Den Haag de Operatie Steenbreek trofee door de verscheidenheid aan acties en het

aantal omgeruilde tegels. In 2016 zijn er maar liefst 87.842 tegels omgeruild voor gratis

planten! 

Meer informatie?

Bezoek de website: www.duurzaamdenhaag.nl/operatiesteenbreek of neem contact op met

rosalie@duurzaamdenhaag.nl

De actie op 11 maart is een samenwerking tussen Duurzaam Den Haag, de Bergkerk en de

Maranathakerk.

http://www.duurzaamdenhaag.nl/operatiesteenbreek
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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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