
Samen aande slag voor een mooier Den Haag
80 bewoners en ondernemers in gesprek bij Buurthuis DeMussen

PITCH - Tijdens de HK1000 Warming-up gingen 80 bewoners en ondernemers met elkaar in
gesprek over een mooier, leefbaarder, duurzamer Den Haag bij Buurthuis De Mussen.
#HK1000

Den Haag, 13 juni2015 - In Buurthuis De Mussen hebbenvandaag 80 bewoners en
ondernemers dromen gedeeld over een mooier, schoner, leefbaarderen duurzamer Den
Haag. Tijdens de groepsgesprekken ging het vooral over samenleven: hoe krijgen we
meer verbinding, hoe kunnen we meer samen doen en hoekunnen we onze kennis
delen? Deze bijeenkomst, de Haagse Krach Warming-up, werdgeorganiseerd door een
alsmaar groeiende groep enthousiastelingen onderaanvoering van Duurzaam Den Haag
(DDH) en het Haags Milieucentrum (HMC). Zijgaan de deelnemers helpen bij het
realiseren van hun dromen.

Heleen Weening, directeur van DDHen HMC: 

‘Bijna alle deelnemers waren razend enthousiast. Tijdens de groepsgesprekken zijn heel veel
bijzondere dromen gedeeld. Voor ons is de opgaverichting de grote HK1000 in oktober
tweeledig: we moeten zorgen voor eendiverser publiek en voor concretere uitkomsten. Zodat
de mensen die dat willenmeteen aan de slag kunnen.’

Haagse Krach 1000

De Warming-up wasde voorbereiding voor de echte Haagse Krach 1000 op 31 oktober 2015 in
deFokker Terminal: dan komen duizend bewoners en ondernemers bij elkaar om hun dromen
en ideeën voor de stad uit te wisselen. En omprojectplannen te maken om deze ideeën van de
grond te krijgen en zohun dromen waar te maken.

Nootvoor de redactie

Heeft u nog vragen over de HK1000?Neem dan contact op met Vick van der Put van
Duurzaam Den Haag via 06-48568293 en vick@duurzaamdenhaag.nl of kijk op
www.hk1000.nl.

http://www.hk1000.nl/
mailto:vick@duurzaamdenhaag.nl


“Bijna alle deelnemers waren razend enthousiast. Tijdens de groepsgesprekken
zijn heel veel bijzondere dromen gedeeld. Voor ons is de opgave richting de
grote HK1000 in oktober tweeledig: we moeten zorgen voor een diverser publiek
en voor concretere uitkomsten. Zodat de mensen die dat willen meteen aan de
slag kunnen.„
— Heleen Weening, directeur van DDH en HMC

“Ik wilde eigenlijk een uurtje komen, maar ben tot het eind gebleven.„
— Deelnemer HK1000 Warming-up

http://duurzaamdenhaag.pr.co/images/170463


http://duurzaamdenhaag.pr.co/images/170461
http://duurzaamdenhaag.pr.co/images/170463


http://duurzaamdenhaag.pr.co/images/170448
http://duurzaamdenhaag.pr.co/images/170460
http://duurzaamdenhaag.pr.co/images/170461


http://duurzaamdenhaag.pr.co/images/170449
http://duurzaamdenhaag.pr.co/images/170448


http://duurzaamdenhaag.pr.co/images/170450
http://duurzaamdenhaag.pr.co/images/170449


http://duurzaamdenhaag.pr.co/images/170451
http://duurzaamdenhaag.pr.co/images/170450


http://duurzaamdenhaag.pr.co/images/170453
http://duurzaamdenhaag.pr.co/images/170452
http://duurzaamdenhaag.pr.co/images/170451


http://duurzaamdenhaag.pr.co/images/170458
http://duurzaamdenhaag.pr.co/images/170453


http://duurzaamdenhaag.pr.co/images/170457
http://duurzaamdenhaag.pr.co/images/170458


http://duurzaamdenhaag.pr.co/images/170456
http://duurzaamdenhaag.pr.co/images/170457


http://duurzaamdenhaag.pr.co/images/170454
http://duurzaamdenhaag.pr.co/images/170455
http://duurzaamdenhaag.pr.co/images/170456


http://duurzaamdenhaag.pr.co/images/170446
http://duurzaamdenhaag.pr.co/images/170454


http://duurzaamdenhaag.pr.co/images/170462
http://duurzaamdenhaag.pr.co/images/170446


http://duurzaamdenhaag.pr.co/images/170459
http://duurzaamdenhaag.pr.co/images/170462


http://duurzaamdenhaag.pr.co/images/170447
http://duurzaamdenhaag.pr.co/images/170459


http://duurzaamdenhaag.pr.co/images/170447

