
Haagse Krach 1000
Krachten bundelen voor een mooiere stad, samen met 999 andere Hagenaren en
Hagenezen.

08 APRIL 2015, DEN HAAG

SAMENVATTING

We dromen ervan om op een dag met 1000 inwoners van Den Haag bij elkaar te komen. Om
krachten te bundelen en ideeën te delen over hoe WIJ Den Haag samen nog mooier, schoner
en leefbaarder kunnen maken. Dit noemen we de Haagse Krach 1000, oftewel de HK1000.

Die dag is bijna aangebroken: op 13 juni 2015 organiseren we in de Fokker Terminal de
Haagse Krach 1000. Lijkt dit je wat?

Doe mee!
Iedereen is ergens goed in. Elke Hagenaar en Hagenees bezit Haagse Krach. Of je nu een
goed idee voor de stad hebt of kennis en ervaring weet in te brengen: samen maken we de
stad. Wil jij jouw Haagse Krach laten zien tijdens de HK1000?

Je kunt drie dingen doen:

Wacht tot je wordt ingeloot. De uitnodigingen worden in de periode 18 tot 24 mei 2015
verstuurd naar ongeveer 5% van de inwoners uit het kiesregister en 5% van de ondernemers
uit het handelsregister.

Meld je aan als vrijwilliger via www.hk1000.nl. Je bent dan zeker van een plekje tijdens de
HK1000. Je kunt kiezen uit de volgende functies:

- Vind je het leuk om discussies te leiden, zonder je eigen mening op te dringen? Meld je dan
aan als secretaris.
- Houd je ervan om discussies op scherp te zetten en ze een andere kant op te sturen met
een creatieve ingeving? Meld je dan aan als vrijdenker.

- Werk je bij de gemeente Den Haag? Als medewerker, bestuurder of raadslid? Meld je dan
aan en schuif aan bij 1 van de 100 tafels.

- Ook hebben we vrijwilligers nodig voor de garderobe, bar, catering, schoonmaakdienst,
noem maar op. Voor meer informatie: neem contact op met ons via info@hk1000.nl

mailto:info@hk1000.nl
http://www.hk1000.nl/


Schrijf je in voor de reservelijst. Wanneer ingelote burgers zich niet aanmelden, gaan deze
plekjes automatisch naar burgers die op de reservelijst staan.

Zo werkt de HK1000
Tijdens de HK1000 maken de deelnemers aan 100 tafels van 10 personen samen voorstellen
voor een mooier Den Haag. Voorstellen die bewoners, ondernemers, vrijdenkers en mensen
van de gemeente met elkaar gaan realiseren. Om iedereen een gelijke kans op deelname te
geven worden 10.000 inwoners geloot uit het kiesregister en 1.000 ondernemers uit het
handelsregister. Zij ontvangen, tussen 18 en 24 mei 2015, een uitnodiging voor de HK1000.

Haagse Krach
Wil jij nu al in contact komen met andere betrokken Hagenaars en Hagenezen? Kun je niet
wachten tot de HK1000 of wil je gewoonweg zo snel mogelijk je ideeën delen, inspiratie
opdoen of aan de slag gaan? We brengen je graag in contact met de juiste mensen: word lid
van onze Haagse Krach Facebook groep. Deel hier je ideeën, vragen, kennis, ervaring.
Samen maken we de stad! 

De groep vind je hier: bit.ly/haagsekrach

CITATEN

"De HK1000 - dat staat voor zelf doen, met elkaar. "
— Heleen Weening (Duurzaam Den Haag)

"Tijdens de HK1000 bundelen we onze krachten voor een mooiere stad. "
— Rosalie Ruardy (Duurzaam Den Haag)

"Om alles te veranderen, hebben we iedereen nodig. "
— Vick van der Put (Duurzaam Den Haag)
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OVER HAAGSE KRACH 1000

We dromen ervan om op een dag met 1.000 inwoners van Den Haag bij elkaar te komen. Om ideeën te delen en
krachten te bundelen om Den Haag nog mooier, schoner en leefbaarder te maken.

Die dag is bijna aangebroken, want op 13 juni 2015 organiseren we in de Fokker Terminal de Haagse Krach-1000.
Deel je deze droom? Haak aan en help mee om deze droom te realiseren.
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Haagse Krach 1000

Wil je meer weten over de HK1000? Stuur een mailtje naar info@hk1000.nl of tweet naar @HaagseKrach1000.

 Algemene website

BLIJF OP DE HOOGTE
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