
Persbericht

Duurzaam Den Haag start spreekuur Eerste
Hulp Bij Duurzaamheid
Den Haag 28 augustus 2018 - Vanaf september organiseert stichting Duurzaam

Den Haag iedere woensdag een vrij inloopspreekuur 'Eerste Hulp Bij

Duurzaamheid', in de Haagse buurten Molenwijk en Moerwijk. Bewoners kunnen

het spreekuur woensdags bezoeken tussen 13.00 en 16.00 uur, bij Trefpunt

Laakhage in Molenwijk of Team Heeswijk in Moerwijk-Oost.



OVER DUURZAAM DEN HAAG

Duurzaam Den Haag

Duurzaam Den Haag (DDH) is een onafhankelijke stichting. DDH heeft als missie het aanwakkeren van

Met de inloopspreekuren hoopt Duurzaam Den Haag meer inwoners van Den Haag persoonlijk

te kunnen helpen. Bewoners kunnen bij de informatiepunten terecht met vragen of ideeën over

wonen in hun buurt, of om tips te ontvangen over het besparen van energie en geld. Daarnaast

zullen er regelmatig duurzame (kinder)activiteiten georganiseerd worden, zoals knutselen met

afval of het maken van speelgoed met zonnepaneeltjes. Moerwijk en Molenwijk zijn als locaties

gekozen, omdat dit twee van de drie buurten zijn waar de stichting, samen met bewoners, bezig

is woningen van het gas af te halen en de buurt te vergroenen met het project Nieuwe Energie

en Groen in de Buurt.

Gratis douchetimers voor bezoekers

Om de opening van de spreekuren te vieren worden er gratis douchetimers uitgedeeld aan alle

bezoekers, waarbij geldt: op = op. De spreekuren kunnen woensdags tussen 13.00 en 16.00 uur

bezocht worden bij Trefpunt Laakhage (Peilstraat 67) of Team Heeswijk (Heeswijkplein 98).

'We ontvangen veel vragen uit de stad over duurzaam doen, online of
telefonisch. Maar we vinden het ook belangrijk om de buurten in te gaan en
bewoners persoonlijk te spreken, vooral als het gaat om zo'n groot thema
als 'van het gas af gaan'. 
— Amber van der Lans - projectleider Duurzaam Den Haag Loket

__________________________________________

Noot voor de redactie (niet bestemd voor publicatie)

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Milou Verweij, communicatieadviseur

Duurzaam Den Haag: milou@duurzaamdenhaag.nl, 06-43142867

Meer informatie vind je op www.duurzaamdenhaag.nl

http://www.duurzaamdenhaag.nl/
https://duurzaamdenhaag.nl/projecten/nieuwe-energie-en-groen


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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