
Een duurzaam idee?
Doe dan mee!
Heb jij een idee of een oplossing voor een duurzame 
samenleving? Wil jij het verschil maken? 
Dien dan jouw idee in op www.duurzamedinsdag.nl. 
Aanmelden kan tot 28 juni.



Duurzame Dinsdag verbindt 

burgers  en politiek

Voor de 15e keer verzamelt Duurzame Dinsdag 
alle duurzame ideeën uit de samenleving. De 
Duurzame Dinsdagkoffer, vol met initiatieven 
van particulieren, bedrijven, overheden, jong 
en oud, wordt op 3 september aangeboden 
aan het kabinet. Door jouw idee in te dienen 
bepaal je met anderen de boodschap aan het 
kabinet over hoe wij met zijn allen tot een 
duurzamere samenleving kunnen komen. 

Zit jouw idee dit jaar ook in de koffer? 
Dien dan voor 28 juni jouw voorstel  in op  
www.duurzamedinsdag.nl en maak daarmee 
kans op de Duurzame Dinsdagprijs 2013. 
Verschillende ondersteunende prijzen zijn er 
te winnen, van geldprijzen tot begeleidings
prijzen door professionals, waarmee jouw 
idee of initiatief weer verder kan groeien.

Wat doet Duurzame Dinsdag?
Duurzame Dinsdag vraagt aandacht 
voor innovatieve duurzame ideeën 
uit de samenleving, die bijdragen aan 
verduurzaming van Nederland. Duurzame 
Dinsdag geeft bij de politiek aan wat nodig 
is in wet en regelgeving om duurzaam te 
kunnen innoveren en opereren. Daarnaast 
zorgt Duurzame Dinsdag en haar partners 
ervoor, dat er ondersteuning komt vanuit de 
politiek en de samenleving om de initiatieven 
te versnellen in hun verdere ontwikkeling. Zo 
komt realisatie van ideeen een stap dichterbij.

Duurzame Dates in Bloemendaal
Verschillende provincies organiseren na 
Duurzame Dinsdag de Duurzame Dates. 
Dit jaar is Bloemendaal gastgemeente. In 
Bloemendaal staat duurzaamheid hoog in het 
vaandel.

Wethouder Annemieke Schep: 
“Duurzaam denken en doen is heel normaal 
in Bloemendaal! Al vier jaar lang zetten wij 
ons in, om de Duurzaamheid nog verder te 
verbeteren. Innovatie en samenwerken zijn 
daarbij een sleutelwoorden.”

Met de duurzame dates geeft Bloemendaal 
ruimte aan innovatie en nodigt mensen uit om 
hun creatieve denkkracht in te zetten voor een 
duurzame toekomst. We hebben inspirerende 
mensen met lef nodig die niet in alledaagse 
oplossingen denken. Doe en denk mee. Zit 
je idee in de koffer, dan maak je automatisch 
kans op een ticket voor een Duurzame Date 
op een feestelijke en inspirerende avond in 
Bloemendaal. 

Duurzaam Lintje
Ken jij iemand die zich op bijzondere wijze 
heeft ingezet voor Duurzaamheid? Op www.
duurzamedinsdag.nl kan je mensen voordra
gen. Vorig jaar kreeg Jon Kristinsson, Mar
greeth de Boer, Kees Koedijk en Marjan Min
nesma dit eerbetoon. Het Duurzame Lintje 
is de enige Nationale onderscheiding op het 
gebied van Duurzaamheid.

Kortom…
Heb jij een idee of een oplossing voor 
een duurzame samenleving? Wil jij het 
verschil maken? Dien dan jouw idee in op  
www.duurzamedinsdag.nl en laat het kabinet 
weten wat duurzaamheid is.


