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Persbericht

Buurtbewoners in drie Haagse wijken bundelen
krachten
Den Haag 23 oktober 2018 - Samen de krachten bundelen en ideeën delen voor een groene en

aardgasvrije wijk. Dat is het doel van de drie buurtbijeenkomsten die Duurzaam Den Haag de

komende dagen organiseert samen met een team van bewoners in Moerwijk-Oost,

Noordpolderbuurt/Molenwijk en Regentesse-/Koningsplein en omgeving.

Win een bouwmarktbon t.w.v. 100,-

Alle bewoners, frisdenkers, studenten, werkgevers en ondernemers uit de drie buurten zijn

uitgenodigd mee te doen tijdens een van de bijeenkomsten in hun buurt. De toegang is gratis en

voor avondeten en drankjes wordt gezorgd. Onder de deelnemers worden er per buurt 3

bouwmartkbonnen t.w.v. 100 euro verloot. Aanmelden kan via

www.duurzaamdenhaag.nl/aanmelden.

Een leefbare buurt, ook voor toekomstige generaties!

⏲

http://www.duurzaamdenhaag.nl/aanmelden


In deze drie buurten zijn bewoners samen met Duurzaam Den Haag bezig met het schrijven van

een buurtplan om de buurt aardgasvrij en groen te maken. Om ervoor te zorgen dat het

buurtplan voldoet aan de wensen en eisen van de hele buurt, organiseert Duurzaam Den Haag

in iedere buurt een bijzondere bijeenkomst waaraan 100 mensen mee kunnen doen. Bewoners,

werkgevers, ondernemers en beleidsmakers die hun krachten bundelen en hun ideeën delen.

Het gaat dan ook over kansen voor werkgelegenheid, samenhang in de buurt en de sfeer op

straat. Of over andere onderwerpen waarmee we de buurten leefbaar, schoon en groen houden.

Ook voor toekomstige generaties!

Programma

Onder het genot van een lekker hapje en drankje wordt er op een informele wijze kennis met

elkaar gemaakt. Buurtgenoten worden vervolgens verdeeld en gaan onder begeleiding van een

gespreksleider in 2 rondes aan de slag om van dromen, concrete ideeën te maken.

Praat mee! Kom naar een van de buurtbijeenkomsten

Noordpolderbuurt/Molenwijk

Woensdag 31 oktober, van 18.00 tot 21.00 uur in Trefpunt Laakhage, Peilstraat 67.

Aanmelden: www.duurzaamdenhaag.nl/aanmelden

Regentesse-/Koningsplein en omgeving

Donderdag 1 november, van 18.00 tot 21.00 uur in de Haagse Prael (achter de energiecentrale),

Esperantoplein 20.

Aanmelden: www.duurzaamdenhaag.nl/aanmelden

Moerwijk-Oost

Maandag 5 november, van 18.00 tot 21.00 uur in het oude schoolgebouw, Twickelstraat 5.

Aanmelden: www.duurzaamdenhaag.nl/aanmelden

Lees meer informatie over Nieuwe Energie en Groen in de Buurt.

-----------------------------------------------------------------

Noot voor de redactie (niet bestemd voor publicatie)

Wilt u aanwezig zijn bij een van de bijeenkomsten of wilt u meer informatie? Neem contact op

met communicatieadviseur Anouk Dehue, anouk@duurzaamdenhaag.nl, 0646074434
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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!

Duurzaam Den Haagnewsroom

https://duurzaamdenhaag.pr.co/
https://duurzaamdenhaag.pr.co/
https://pr.co/?utm_source=newsroom&utm_medium=poweredby&utm_campaign=powered_by_duurzaamdenhaag
http://www.duurzaamdenhaag.nl/

