
 07 december 2020, 07:00 (CET)

Persuitnodiging: feestelijke ingebruikname
warmtepomp buurtcentrum Molenwijk door
wethouder
Op woensdag 9 december wordt de nieuwe warmtepomp in buurtcentrum

Trefpunt Laakhage feestelijk in gebruik genomen door wethouder Liesbeth van

Tongeren en Bies Sewnaran Sukur, de voorzitter van het bestuur van

Trefpunt Laakhage. Dit maakt het gebouw nóg duurzamer dan dat het al was. 

Een feestelijk moment

Tussen 14:00 en 15:00 uur wordt naast de feestelijke ingebruikname van de warmtepomp ook

door de wethouder, Bies Sewnaran Sukur, Heleen Weening ( directeur Duurzaam Den Haag),

Tom Golder ( buurtman Molenwijk/Puntpark ) kort iets verteld over de warmtepomp, de

totstandkoming van het verduurzamen van het buurtcentrum en wat het betekent voor de

buurt. Daarnaast wordt er een toer door het pand gegeven, waarbij ook het eerder geplaatste

warmteplafond en de zonnepanelen worden laten zien.  

Trefpunt Laakhage is als een van de eerste duurzame gebouwen in de Molenwijk een

voorbeeldfunctie voor de hele wijk. Het plaatsen van de warmtepomp is weer een grote stap in

het volledig verduurzamen van het buurtcentrum.

U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn! 

Woensdag 9 december

14:00 tot 15:00 uur 

Verwachte tijd openingshandeling: 14:30 uur

Trefpunt Laakhage, Peilstraat 67, 2516 RG Den Haag

Om u aan te melden of bij vragen: neem contact op met Linda van Laar, communicatieadviseur,

06-39715693, linda@duurzaamdenhaag.nl

⏲

https://duurzaamdenhaag.pr.co/
mailto:linda@duurzaamdenhaag.nl


OVER DUURZAAM DEN HAAG

Duurzaam Den Haag

Duurzaam Den Haag is een onafhankelijke stichting die streeft naar een toekomst waarin ‘duurzaam doen’ het
nieuwe normaal is. Wij staan dicht bij bewoners en zijn sterk in het in beweging brengen van mensen. We
hebben ons gespecialiseerd in bewonersparticipatie en het organiseren van wat we Haagse Krach noemen.
Haagse Krach zit in iedereen die zich een voorstelling kan maken van een mooiere versie van de stad en daar
voor in beweging wil komen.

We versterken die duurzaamheidsbeweging door initiatieven te activeren, te ondersteunen en met elkaar te
verbinden. De focus ligt daarbij op maatregelen voor energiebesparing, het opwekken van schone energie en
het vergroenen van eigen omgeving. We brengen partijen samen om nieuwe collectieve oplossingen te
ontwikkelen met maximaal eigenaarschap van bewoners. Zo vergroten we hun gezamenlijke impact op een
duurzame stad.

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