
Haagse duurzaamheid in beweging gezet
Haagse Krach 1000 leidt tot megaparticipatie

Haagse bewoners en ondernemers zetten de komende periode hun ideeën en energie in voor
een nog mooier Den Haag. Dat is de rijke opbrengst van de Haagse Krach 1000.  De HK1000
was een megaparticipatiebijeenkomst met veel bevlogen, betrokken bewoners en
ondernemers. Goede ideeën vlogen over en weer. Heteindresultaat: tientallen concrete ideeën
over hoe we Den Haag nog mooierkunnen maken, zoals het fiets recycleplan en de HK1000 in
de wijk. De HK1000 werd georganiseerd door Duurzaam Den Haag, het Haags Milieucentrum
en een grote groep vrijwilligers. Zij geloven dat mensen de drijvende kracht zijn achter de
duurzame ontwikkeling van de stad. Dat noemen zij Haagse Krach. Op 27 november zullen de
betrokkenen van de HK1000 voor het eerst bijeenkomen voor de follow-up en zal de
organisatie Duurzaam Den Haag zich verder presenteren.

“Wat ik ontzettend mooi vind, is dat er bewoners en ondernemers zijn die echt
aan de slag gaan met het uitvoeren van hun ideeën. Dat is participatie waar echt
het verschil mee wordt gemaakt.  „
— Directrice Duurzaam Den Haag en Haagse Milieucentrum Heleen Weening

“Ik ben erg onder de indruk van de grote energie die er loskwam en het
krachtige van de beweging. Daarnaast werd ik ontroerd door de kleine,
persoonlijke ontmoetingen die mensen met elkaar hadden. „
— Directrice Duurzaam Den Haag en Haagse Milieucentrum Heleen Weening

Noot voor de redactie

Meer informatie over de Haagse Krach 100:

Website: www.hk1000.nl
Telefoon: 070 - 3643070
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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.
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