
Presentatie plannen Duurzaam Den Haag 2018
Vrijdag 26 januari presenteren we tijdens onze nieuwjaarsbijeenkomst, te midden

van bewoners en ondernemers waarmee we samen aan de slag gaan, de plannen

en ambities voor 2018 en de jaren die volgen.

"Meer nog dan dat we een missie hebben, zijn wij op een missie. En dat zijn
wij niet alleen, maar met een groeiende groep mensen die zich net als wij een
voorstelling kunnen maken van een mooier en schoner Den Haag. De stad
barst van de Haagse Krach! Steeds meer mensen die aan de slag gaan, niet
alleen omdat het moet, vooral omdat het kan."
— Heleen Weening, directeur Stichting Duurzaam Den Haag

Drie Haagse wijken volledig energieneutraal

In drie Haagse buurten neemt Duurzaam Den Haag zelf het voortouw in de transitie naar een

duurzamere stad: Koningsplein en omgeving, Moerwijk-Oost en de Noordpolderbuurt in Laak.

De komende tien jaar maken we, samen met bewoners, de eigen buurt volledig energieneutraal

en klimaatadaptief. Met volop eigenaarschap in de buurt, zodat het van en voor de mensen in de

buurt is. Daarnaast introduceren we het buurtgebonden budget: een heldere en praktische

regeling die Hagenaars in staat stelt om zelf aan de slag te gaan met de energietransitie en

vergroening van de stad.

Programma

17.00 uur: Aanvang

17.45 uur: Welkom en toespraak door Heleen Weening

19.00 uur: Einde

 

Datum: vrijdag 26 januari

Tijd: 17.00 - 19.00 uur

Locatie: Kunstgalerie Nest, De Constant Rebecqueplein 20-B, 2518 RA Den Haag

 

Aanmelden

Mocht u de bijeenkomst willen bijwonen dan graag even aanmelden

via charlotte@duurzaamdenhaag.nl.

mailto:charlotte@duurzaamdenhaag.nl


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!

Meer weten?

Bekijk het evenement in de kalender op onze website of volg het evenement op facebook.

Noot voor de redactie (niet bestemd voor publicatie)

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Charlotte Bos, Persvoorlichter Duurzaam

Den Haag Tel. 06 – 10 65 31 53, e-mail: charlotte@duurzaamdenhaag.nl
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