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Persbericht: Online Nieuwjaarsbijeenkomst 28
januari
Op 28 januari vindt traditiegetrouw de nieuwjaarsbijeenkomst van Duurzaam Den Haag plaats.
Dit jaar online, vanuit een studio in het Nutshuis. Duurzaam Den Haag nodigt elke bewoner
van Den Haag uit om hierbij aanwezig te zijn! Het evenement heeft een vol en interactief
programma. Het gaat van start om 17.30 uur en duurt tot 18.30 uur.
Heleen Weening (directeur Duurzaam Den Haag) gaat vanuit de studio in gesprek met Joey ten
Cate (Kopgroep2030) en Bettelies Westerbeek (missionair pionier Moerwijk) over
duurzaamheid in Den Haag en de doelen voor dit jaar. Middels video's worden ook duurzame
doeners uit de stad aan het woord gelaten én samen met alle deelnemers worden duurzame
dromen gedeeld en geproost op een succesvol 2021.
Ook jij kan erbij zijn! Aanmelden kan via dit aanmeldformulier op de website. Ben je er op tijd
bij? Dan ontvang je ook een leuke verrassing!
Kijk voor meer informatie op duurzaamdenhaag.nl/evenementenkalender/onlinenieuwjaarsbijeenkomst-2021

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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