
Persuitnodiging 27 november 16:00 - 19:00 
Lancering nieuwe organisatie Duurzaam Den Haag

DEN HAAG - Duurzaam Den Haag en het Haags Milieucentrum gaanper 27 november
verder als één organisatie: Duurzaam Den Haag. De feestelijkelancering is op vrijdag 27
november in Het Nutshuis, waar directrice HeleenWeening de nieuwe organisatie en
missie en visie presenteert.

Duurzaam Den Haag gelooft dat bewoners en ondernemers dedrijvende kracht zijn achter het
verduurzamen van Den Haag en wakkert dieHaagse Krach aan. Duurzaam Den Haag helpt
bewoners en ondernemers bij hetrealiseren van nieuwe initiatieven en biedt producten en
diensten aan waarmeeiedereen simpel aan de slag kan.

Duurzaam Den Haag staat middenin de Haagse samenleving,letterlijk en figuurlijk, zichtbaar,
tastbaar en in daden. Altijd in beweging.Onafhankelijk en zonder winstoogmerk. En altijd
aanspreekbaar en in dienst vande stad. Menselijk.

Vervolg Haagse Krach 1000
Op 31 oktober 2015 organiseerde Duurzaam Den Haag degrootste participatiebijeenkomst op
het gebied van duurzaamheid ooit inNederland gehouden: de Haagse Krach1000. Bewoners
en ondernemers kwamen samenom te praten over hoe ze de stad duurzamer kunnen maken.
Doel: concrete ideeënbedenken en uitvoeren voor een mooier Den Haag. En die plannen zijn
er!

Tijdens de lancering op 27 november lichten vier bewoners hunplannen toe. De bedenkers van
het HK1000-idee ‘Pak een fiets’ krijgen die dag eenworkshop van MVO Nederland om er een
mooie business case van te maken. Alle overigeHK1000-plannen zijn tijdens de lancering ook
te bewonderen.

Vertegenwoordigers van de media zijn welkom de lancering bijte wonen.

Datum: Vrijdag 27 november 215
Aanvang: 16.00 uur 
Plaats: Nutshuis, Riviervismarkt 5 Den Haag
Voor nadere informatie: Frank Wetters | 0653782357



OVER DUURZAAM DEN HAAG

Duurzaam Den Haag en het Haags Milieucentrum bundelen hun krachten. Eind 2015 staat er een nieuwe

Info: www.duurzaamdenhaag.nl
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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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