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Duurzaamheidscommunity Den Haag groeit!

Ruim 200 actieve bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en de
gemeente ontmoetten elkaar op de netwerkbijeenkomst rondom de duurzame
ambities voor 2020 van Duurzaam Den Haag en trapten gezamenlijk het nieuwe
jaar af.

'Klimaatmakers’ voor mooier, gezonder, groener, leefbaarder, duurzaam Den
Haag

In de nieuwjaarstoespraak blikte Heleen Weening, directeur stichting Duurzaam Den
Haag vooruit. ‘In 2020 pakken we door. Dat doen we in een wereld die in korte tijd is
veranderd. Er is overal meer bewustzijn, aandacht en beweging voor duurzaamheid. Mensen
eisen meer daadkracht van overheid en bedrijven. Andere mensen worden onrustig omdat ze
nog niet precies overzien wat deze verandering voor hen betekent. In die ontwikkelingen doen
wij steeds wat nodig is om de duurzaamheidsbeweging in Den Haag verder te brengen. Ook dit
jaar zijn wij graag weer de betrouwbare onafhankelijke partij, die in de voorhoede loopt, tot het
punt is bereikt dat duurzaam doen het ‘nieuwe normaal’ is.”
In 2019 stonden ‘klimaatspijbelaar’ en ‘klimaatdrammer’ op plek 2 en 3 van het ‘Van Dale
woord van het jaar’.
Heleen Weening: ‘Laten wij in 2020 voor de nummer één positie gaan: maar dan wél met een
positieve toon. Dat lukt alleen sámen met jullie: onze 'klimaatmakers’ die het natuurlijk
evenwicht van het klimaatsysteem en de aarde herstellen door duurzaam te doen voor een
mooier, gezonder, groener, leefbaarder, duurzaam Den Haag!”

Duurzame ervaring
Ook was er veel belangstelling voor de korte film ‘Van het gas af’ en werden de uitleenmiddelen
‘Probeerset inductie koken’ en het spel ‘Expeditie schone energie’ geprobeerd.
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OVER DUURZAAM DEN HAAG

Duurzaam Den Haag
Duurzaam Den Haag is een onafhankelijke stichting die mensen ondersteunt die met elkaar hun huis, bedrijf of
omgeving verduurzamen. De focus ligt daarbij op maatregelen voor energiebesparing, het opwekken van
schone energie en meer groen. Initiatieven van bewoners zijn voor ons altijd leidend, want mensen geven vorm
aan een duurzame stad. Dat is Haagse Krach. Door hen met elkaar te verbinden, en met de gemeente,
bedrijven, corporaties en andere partners, vergroten we hun impact.

Duurzaam Den Haag – jouw partner in duurzaam doen!
www.duurzaamdenhaag.nl
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