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Persbericht

Eerste Hulp bij Duurzaameid-spreekuur in
buurtwinkel Wij Weimar
Den Haag 17 januari 2018 - Stichting Duurzaam Den Haag staat klaar voor vragen

in de buurt. Bewoners kunnen binnenkort voor hun vragen terecht bij het Eerste

Hulp bij Duurzaamheid-spreekuur in buurtwinkel ‘Wij Weimar’. Deze

buurtwinkel heeft de initiatiefgroep van bewoners “Wij Weimar” met steun van

het Stadsdeel Segbroek ingericht en Duurzaam Den Haag is een van de

gebruikers.

Om vaart te zetten achter de energietransitie, wil Duurzaam Den Haag veel meer aansluiten op

het dagelijks leven van Hagenaars en de vragen die hen bezig houden.
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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,

'Wij verlangen naar de beweging van onder af. ‘Wij Weimar’ is een fantastisch
voorbeeld, van en met elkaar, bewoners en ondernemers.'
— Heleen Weening, directeur Duurzaam Den Haag

De stichting heeft als doel gesteld: in drie Haagse buurten 10.000 huizen volledig

energieneutraal maken en laten draaien op schone energie. Die buurten zijn het Koningsplein

en omgeving, Moerwijk-Oost en de Molenwijk in het Laakkwartier. Het Eerste Hulp bij

Duurzaamheid-spreekuur is een voorbeeld van de manier waarop Duurzaam Den Haag werkt

aan de realisatie van dit doel.

De initiatiefgroep van bewoners “Wij Weimar” heeft met steun van het Stadsdeel Segbroek in

het pand Noorderbeekdwarsstraat 218/hoek Weimarstraat een buurtwinkel ingericht. Groene

organisaties als Duurzaam Den Haag en de Groene Regentes, de buurtkrant KonkreetNieuws,

het Circus en alle mogelijke andere buurtgroepen die zich melden kunnen tegen

kostenvergoeding van dit pand gebruik gaan maken voor hun vergaderingen, of het

voorbereiden en uitvoeren van buurtacties.
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Noot voor de redactie (niet bestemd voor publicatie)

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Charlotte Bos, communicatieadviseur

Duurzaam Den Haag, 06 - 10 65 31 53, charlotte@duurzaamdenhaag.nl

Meer informatie vindt u op onze website

http://www.duurzaamdenhaag.nl/


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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