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Persbericht

Voorzitter Raad van Toezicht Duurzaam Den
Haag koninklijk onderscheiden
Den Haag 8 november 2018 - Op woensdag 7 november ontving Jan

Schinkelshoek, voorzitter Raad van Toezicht Duurzaam Den Haag, een

Koninklijke Onderscheiding uit de handen van de minister-president Mark Rutte.

Schinkelshoek is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij ontving

de onderscheiding onder meer voor zijn inzet voor Stichting Duurzaam Den Haag.

Inzet voor een duurzaam Den Haag

⏲



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

Sinds 2013 is Jan Schinkelshoek voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting Duurzaam

Den Haag. De stichting heeft als doel het initiëren, stimuleren en versterken van de duurzame

ontwikkeling van de stad Den Haag. Duurzaam Den Haag ondersteunt bewoners en

ondernemers bij het realiseren van nieuwe initiatieven en maakt duurzame initiatieven vanuit

de stad zichtbaar.

In de rol van voorzitter heeft Jan Schinkelshoek de afgelopen jaren bijgedragen aan de

continuïteit en de ontwikkeling van Duurzaam Den Haag. De stichting feliciteert Jan

Schinkelshoek met het eerbetoon.

'Ik ben er trots op dat Jan onze voorzitter is. En belangrijker nog, ik ben blij dat
hij als ‘Mensch’ het werk van Duurzaam Den Haag ondersteunt.'
— Heleen Weening, Directeur Stichting Duurzaam Den Haag

__________________________________________

Noot voor de redactie (niet bestemd voor publicatie)

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

Den Haag:

06 - 106 531 53.



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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