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De Duurzame Dinsdag koffer staat nog een paar weken open 

voor duurzame ideeën 
 

Duurzame Dinsdag verzamelt al 15 jaar duurzame ideeën uit de samenleving én brengt ze 

naar de politiek. Een goed idee om de samenleving te verduurzamen hoort in de Duurzame 

Dinsdag koffer.  Indienen kan tot 1 juni op www.duurzamedinsdag.nl . Alle ideeën op het 

gebied van voeding, wonen, energie, mobiliteit, natuur en biodiversiteit zijn welkom en 

iedereen kan meedoen. Op 2 september wordt de Duurzame Dinsdag koffer, in de Oude 

zaal van de Tweede Kamer,  overhandigd staatssecretaris mevrouw Mansveld. 

  

Heb jij een idee of een oplossing voor een duurzame samenleving?  

Zorg dan dat politici jouw idee te zien krijgen en  inspireer daarmee Den Haag. Doe mee en dien jouw 

idee voor 1  juni in op www.duurzamedinsdag.nl.Zo komt jouw idee in de koffer én maak je kans op 

een van de ondersteuningsprijzen, waarmee jouw idee verder groeit en bijdraagt aan het 

verduurzamen van Nederland. De Duurzame Dinsdag prijzen worden uitgereikt op 2 september in de 

Oude zaal van de Tweede Kamer. 

 

Duurzame Dinsdag en Duurzame Dates in de regio  

Heb je een goed idee, maar kun je nog wel wat expertise of een sparring partner gebruiken? Als 

deelnemer maak je kans op een duurzame date binnen je eigen regio. Met de Duurzame Dates 

organiseren we ontmoetingen tussen initiatiefnemers en experts. Het doel is om opvallende, 

innovatieve initiatieven uit de regio er uit te lichten en verder te helpen met persoonlijk advies van 

experts.  Kijk op de website www.duurzamedinsdag.nl  in welke provincies en gemeenten er 

Duurzame Dates worden georganiseerd.   

 

Ken je iemand die zich inzet voor een duurzame samenleving?  

Draag deze persoon voor een duurzaam lintje voor aan de jury van Duurzame Dinsdag en wellicht 

ontvangt hij/zij deze nationale erkenning uit handen van de minister. 

 

Kortom…. Doe mee! Dien voor 1 juni jouw idee in op www.duurzamedinsdag.nl  

 

Noot voor de redactie, niet voor publicatie: 

Meer informatie of beeldmateriaal vindt u op www.duurzamedinsdag.nl of neem contact op met: 

Corine Bok (IVN Nederland) 

Tel. 06 – 50899385 

Email: c.bok@ivn.nl 
 
 
 


