
DW - Green Up Your Life! Niet goed leesbaar? Klik hier!

Beste Wijkraad Boschveld,

De champagneflessen zijn naar de glasbak en de kerstboom is de deur uit, de blik kan
weer vooruit want 2021 is eindelijk begonnen. Namens iedereen bij de Duurzame Week wil
ik je dan ook een gelukkig nieuwjaar wensen! 

Zoals ik noemde in mijn vorige mail, kijken we tevreden terug op 2020. Met jullie zijn we
uitdagingen aangegaan en hebben we onszelf online uitgevonden. Nu geef ik graag een
blik in de toekomst.

In Utrecht staat er wederom veel te gebeuren. Dit voorjaar staan er mooie evenementen
op de planning, tijdens de Duurzame Maanden. Natuurlijk organiseren we weer een
Duurzame Week, dit jaar van 3 t/m 11 juli. En vanaf maart dagen we, samen met
Gemeente Utrecht en HDSR, inwoners uit om massaal tegels uit hun tuin te vervangen
door groen. Ook keren we weer terug naar Den Bosch waar 8 t/m 10 oktober het
Duurzaam Weekend plaats vindt. Allemaal stappen om Heel Nederland Vrolijk te
Verduurzamen! Ben je er weer bij als partner?

Hartelijke groet,

Margit Végh

Oprichter en directeur 
Stichting Duurzame Week 

Laatste nieuws

Gezocht: duurzame partners! 

We zijn op zoek naar duurzame partners
die onze ambitie delen en verder willen
kijken om Nederland groener te maken!
Ben of ken jij iemand die ons kan helpen,
of kunnen wij ergens helpen? Breng ons
samen! Stuur Margit een mail op
margit@duurzameweek.nl. 

Bereik een jong, actief en betrokken publiek met jouw
advertorial! 

DW biedt een mogelijkheid aan om op de
blogpagina advertorials in de vorm van
een blog te plaatsen. Dit zijn blogberichten
zoals op onze de website, waardoor een
dergelijke advertorial optimaal zichtbaar
is. De advertorial blijft online zichtbaar
gedurende minimaal 12 maanden. Lees
verder...

Agenda Utrecht

Webinar: CO2-footprint
opstellen #2
Maandag 11 januari 11:00 - 12:00 
Het vervolg op de webinar die op 30
november plaats vond. Samen met
Stichting Stimular kijken we naar wat jouw
bedrijf of organisatie kan doen op het
gebied van CO2 besparing. Lees
verder...  

Duurzame Meetup - PostNL
en POT Verhuizingen over
duurzame stadslogistiek 
Dinsdag 12 januari 16:00 - 17:30
Een bedrijf in de stad heeft zijn voordelen,
maar zorgt ook voor uitdagingen. Samen
met PostNL en POT Verhuizingen gaan
we hierover in gesprek. Ben jij erbij? 

Workshop: maak zakelijke
mobiliteit duurzaam, gezond
en toekomstbestendig
Dinsdag 19 januari 16:00 - 17:00
De zakelijke fiets is terug van weggeweest
met de nieuwe fietslease regeling. Maar
hoe richt je dit in en hoe stimuleer je je
werknemers de fiets ook daadwerkelijk te
gebruiken? We spreken er over
met Wilfred Kiekebelt (Hellorider) en
Janine Hogendoorn (Ring-Ring). 
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