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Duurzaam Den Haag is jouw partner in duurzaam doen! Als onafhankelijke stichting staan we dicht bij
bewoners, delen we onze kennis over duurzaamheid en inspireren we om in huis en in de buurt duurzaam aan
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Online netwerkbijeenkomst Zonnepanelen in
Den Haag
Het zou toch geweldig zou het zijn als er op nog meer Haagse daken zonnepanelen zouden

liggen? Maar hoe pak je dat aan? Kom ook naar de online netwerkbijeenkomst op 25 maart en

hoor verhalen uit de praktijk over zonnepanelen in Den Haag!

Er zijn in Den Haag al veel bewoners die alleen óf juist samen zonnepanelen hebben laten

plaatsen. Op 25 maart vertelt Hannah Witteveen van de Haagse energiecoöperatie Haagse

Stroom hoe ze dat met 46 buurtbewoners in de Bomenbuurt hebben gedaan. Terwijl Johan van

Wuijtswinkel juist vertelt hoe dit zelf thuis geregeld heeft. En ook wij geven je tips!

 En ben jij zelf bezig met een duurzaam project in Den Haag? Dan is dit ook hét moment om het

te delen op de virtuele 'zeepkist'. Je krijgt 5 minuten de tijd om jouw idee bekendheid te geven.

De online netwerkbijeenkomst Zonnepanelen in Den Haag vindt plaats op 25 maart van 17.00

tot 18.30 uur. Meld je nu aan!

Bekijk het evenement

Klik hier om je aan te melden
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https://duurzaamdenhaag.pr.co/
https://duurzaamdenhaag.nl/evenementenkalender/netwerkbijeenkomst-zonnepanelen
https://m6.mailplus.nl/wpu2d3GfgwSe-1098-260708-test-1


de slag te gaan. Onze focus ligt met name op energiebesparing, het opwekken en gebruiken van schone
energie en het vergroenen van de stad.

We geloven in Haagse Krach. Dat zit in iedereen die zich een voorstelling kan maken van een mooiere versie
van de stad en daarvoor in beweging wil komen. Daarom verbinden we bewoners en organisaties met elkaar en
ondersteunen we initiatieven van bewonersgroepen.

Duurzaam Den Haag, jouw partner in duurzaam doen! 
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