
Haagse Krach 1000:Grootste participatiebijeenkomst over
duurzaamheid ooit gehouden 
Doel: 100 concrete ideeën over een mooier Den Haag. 

DEN HAAG - Hetaftellen is begonnen. Op zaterdag 31 oktober vindt de Haagse Krach
1000 plaats:de grootste participatiebijenkomst over duurzaamheid ooit gehouden in
Nederland. In de Fokker Terminal komen zaterdag 1000 Haagse bewoners en
ondernemers bij elkaar om te praten over hoe ze samen de stad nog mooier en
duurzamer kunnen maken. Doel: 100 concrete ideeën bundelen en uitvoeren. De
HK1000 wordt georganiseerd door DuurzaamDen Haag, het Haags Milieu Centrum
en een grote groep vrijwilligers. Zij geloven dat mensen de drijvende kracht zijn achter
de duurzameontwikkeling van de stad. Dat noemen zij Haagse Krach.

Hoe gaan we te werk tijdens de Haagse Krach 1000?
In de Fokker Terminal staan 100 tafels met daaraan 10personen, waar iedereen zijn of haar
dromen over een mooier Den Haag deelt. De deelnemers worden door dialoogbegeleiders
(studenten van de Haagse Hogeschool) geholpen om van deze dromen concrete ideeënte
maken waar ze zelf mee aan de slag kunnen.

Follow-up HK1000
Een follow-up team van DDH en HMC gaat de deelnemers van de HK1000 ondersteunen bij
de uitvoering van deze ideeën. Het team organiseert verschillende bijeenkomstenen
workshops. Ook gaan ze bewoners en ondernemers koppelen aan overheden en grote
bedrijven omde plannen te realiseren.

Partners
De HK1000 wordt mede mogelijk gemaakt door o.a. Fonds 1818, HTM, Eneco, Rabobank,
Staedion, De Haagse Hogeschool, ROC Mondriaan, Fokker Terminal, Opmeer Drukkerij bv,
Lekker Nassuh en Tuincentrum Ockenburg.

Nootvoor de redactie (niet voor publicatie)

Heleen Weening (Directrice DDH en HMC) en Joris Wijsmuller (wethouder Duurzaamheid)
presenterenaan het eind van de dag de meest bijzondere en creatieve ideeën van de HK1000.



U bent van harte uitgenodigd aanwezig te zijn bij de deze presentatie.Heleen Weening, Joris
Wijsmuller, deelnemersen partners zullen na de presentatie beschikbaar zijn voor interviews.

Datum: Vrijdag 31 oktober 2015 
Aanvang: 15.15 uur 
Plaats: Fokker Terminal, Binckhorstlaan 249 Den Haag
Contact: Frank Wetters | 06 53 78 23 57
Info: www.hk1000.nl
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OVER DUURZAAM DEN HAAG

Duurzaam Den Haag en het Haags Milieucentrum bundelen hun krachten. Eind 2015 staat er een nieuwe
organisatie gericht op het organiseren van zo veel mogelijk Haagse Krach(ten). Zodat we met veel verschillende
groepen uit de stad duurzaam aan de slag gaan en zichtbaar resultaat boeken op het gebied van energie en
duurzaamheid in Den Haag. 

Flyer HK1000 voor deelnemers.pdf

Duurzaam Den Haagpressroom

http://duurzaamdenhaag.pr.co/
http://duurzaamdenhaag.pr.co/
http://duurzaamdenhaag.pr.co/documents/27897
http://duurzaamdenhaag.pr.co/images/184667

