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Start Duurzame Dates in Noord-Holland
Op donderdag 26 april overhandigde gedeputeerde Jaap Bond in het AFAS stadion de Duurzame Dinsdag
koffer aan Wethouder Suzanne Den Dulk tijdens de bijeenkomst ‘De kracht van het DNA Noordwest
Holland. Hiermee is het startschot gegeven voor het verzamelen van duurzame, innovatieve ideeën uit
Noord-Holland. Deze Noord-Hollandse initiatieven worden op 4 september tijdens Duurzame Dinsdag
aangeboden aan het Kabinet.
In navolging van het landelijk evenement Duurzame Dinsdag is een aantal jaren geleden het initiatief
ontstaan voor Duurzame Dates. De Duurzame Dates hebben als doel om deelnemers met opvallende
innovatieve oplossingen op lokaal niveau in het zonnetje te zetten en tijdens de Duurzame Dates te
koppelen aan experts die een persoonlijk advies geven om het idee verder te verwezenlijken.
Gedeputeerde Duurzame Energie Jaap Bond: “De kracht van Duurzame Dinsdag is niet alleen dat de
initiatiefnemer wordt geholpen, maar ook de expert. Mensen ontmoeten elkaar, er ontstaan nieuwe
samenwerkingsverbanden. Dat is erg inspirirerend.”
Gemeente Den Helder is dit jaar de gaststad voor de Duurzame Dates. Initiatiefnemers uit Noord-Holland
worden in de gelegenheid gesteld om in het najaar in Den Helder een ‘Duurzame Date’ te hebben, waarbij
ze zich kunnen laten adviseren door verschillende experts die ondersteunen om hun idee verder te
ontwikkelen en te verwezenlijken.
Jaarlijks verzamelt Duurzame Dinsdag alle duurzame ideeën uit de samenleving. De Duurzame Dinsdag
koffer, vol met initiatieven van particulieren, bedrijven, jong en oud, wordt op 4 september aangeboden
aan het kabinet.
Vanaf nú kan iedereen weer initiatieven indienen via www.duurzamedinsdag.nl. Door jouw idee in te
dienen bepaal je met anderen de boodschap aan het kabinet hoe wij met zijn allen tot een duurzamere
samenleving kunnen komen.
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