
     
 

PARTNERS DUURZAME DATES ZUID-HOLLAND 2012 

    
 

Persuitnodiging - aftrap door gedeputeerde Govert Veldhuijzen en 
wethouder Theo Duijvestijn (Westland)  
  
Op dinsdag 8 mei a.s.  16.45 uur, geven gedeputeerde Govert Veldhuijzen van de provincie Zuid-Holland 
en wethouder Theo Duijvestijn van de gemeente Westland de officiële aftrap voor de  provinciale editie 
van Duurzame Dinsdag. Dat gebeurt op de locatie van het aardwarmteproject van Green Well Westland in 
Honselersdijk (Kwekerij Zeurniet, Van Ockenburchlaan  25). U wordt hierbij uitgenodigd om bij deze 
gebeurtenis aanwezig te zijn.  

 
Duurzame Dinsdag is een jaarlijks terugkerende landelijke campagne die aandacht vraagt voor duurzame 
initiatieven vanuit de samenleving. Het doel van Duurzame Dinsdag is de initiatieven van burgers, bedrijfsleven, 
en maatschappelijke organisaties voor een duurzame samenleving onder de aandacht van de politiek brengen. 
Vooraf kunnen innovatieve ideeën ingediend worden. Alle ideeën worden op de eerste dinsdag van september 
aangeboden aan het kabinet. Het kabinet ontvangt tevens een aanbeveling op basis van alle initiatieven. Op 
Duurzame Dinsdag wordt bekend gemaakt welke ideeën in de prijzen zijn gevallen en worden mensen door de 
minister onderscheiden met een Duurzaam Lintje. Duurzame Dinsdag wordt dit jaar voor de 14

e
 keer 

georganiseerd door IVN en partnerorganisaties.  
 
Tijdens de Duurzame Dates die op 10 oktober georganiseerd worden, worden de beste ideeën uit onze provincie 
in het zonnetje gezet. Deze deelnemers gaan bovendien duurzaam daten met experts, die middels advies hen 
een stapje verder helpen. Westland is dit jaar gastgemeente van de Zuid-Hollandse Duurzame Dates en looft 
twee prijzen uit voor de beste duurzame ideeën uit Westland: een bedrijven- en een bewonersprijs van elk    
€3000,-.  
 
Na de officiële aftrap gaan de gedeputeerde en wethouder in gesprek met de heer Körössy, die in 2010 een 
innovatief idee heeft ingediend om snelwegen te overkappen met kassen. De heer Körössy licht zijn ideeën toe 
en geeft aan wat er sinds deelname aan Duurzame Dinsdag gebeurd is. 
 
Voor de aanwezige pers is er daarna gelegenheid om een rondleiding te krijgen over het terrein van de 
aardwarmteboring.  
 

Datum: 8 mei 2012   
Tijd: 16.45 uur- 18.00 uur 
Adres: Greenwell Westland 
Kwekerij Zeurniet, Van Ockenburchlaan  25 
 
Meer informatie:  

www.duurzamedinsdag.nl  
www.gemeentewestland.nl 
 
Voor vragen over Duurzame Dinsdag: IVN Zuid-Holland 
Corine Emmelkamp, projectleider Duurzame Dates Zuid-Holland  
T: 06 46 74 2300 
E: c.emmelkamp@ivn.nl 
 
Voor vragen over de Duurzame Dates in Gemeente Westland: 
J.C.M. (Jacqueline) den Brabander-van Leeuwen, Communicatieadviseur Gemeente Westland 
T: (0174) 673 307/(06) 46170547 
E: JCMdBrabander@GemeenteWestland.nl 
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