DAG VAN DE DUURZAAMHEID
I4NATURE brengt natuur en klimaat doelstellingen op een praktische manier tot leven. Wij maken een vertaalslag van
activisme naar activatie. Zo brengen we De Dag van de Duurzaamheid 2018 tot leven in ‘s-Hertogenbosch.
Initiatiefnemer I4NATURE organiseert de Dag van de Duurzaamheid met EA Evenementen en wordt daarbij ondersteund door de gemeente s’-Hertogenbosch.
Raoul Beckers, programmamanager Duurzaamheid van gemeente s’-Hertogenbosch: “De Dag van de Duurzaamheid
geeft ons de gelegenheid om bewoners van de stad te inspireren, elkaar te laten zien wat we allemaal al doen en om
mensen te motiveren zelf concreet aan de slag te gaan of hun ideeën te delen.”

PROGRAMMA WOENSDAG 10 OKTOBER
OCHTEND 8.30-10.00:

Diverse raadsleden gaan voorlezen aan verschillende basisschoolklassen variërend van groep 1 tot 8. De Voorleesactie is een vast onderdeel van Dag van de Duurzaamheid en viert de tiende verjaardag met een speciaal voor deze
dag geschreven voorleesboek ‘De kracht van nieuwe energie’.
De wethouder komt op school voorlezen en plant met de hele klas stekjes om symbolisch een aftrap te maken voor
de duurzame doelen van 2050 van de gemeente s’-Hertogenbosch.

MIDDAG 12.00-15.00 UUR:

Tussen 12.00 en 15.00 uur wordt er in het IoT StadsLab een inspiratiebijeenkomst georganiseerd voor genodigden.
Tijdens deze bijeenkomst zijn er verschillende activiteiten:
Inspiratiemomenten met sprekers;
Een stakeholdersmarkt waar stakeholders hun idee/wens/visie kenbaar maken middels tafelgesprekken;
Vanuit het IoT Stadslab wandelen we naar de Onderwijsboulevard;
Leden van het Bosch Architectuur Initiatief geven op het plein aan de Onderwijsboulevard uitleg over de BAI
ontwerpprijsvraag 2018, die gaat over dit plein.
Op het plein bij de onderwijsboulevard zijn diverse duurzame activiteiten te zien en te beleven .
Uitreiking duurzame Erkenningen 15.00-17.00 uur
In samenwerking met ‘PLAN H werkt’ worden duurzame Erkenningen uitgereikt. Dit zijn erkenningen worden
uitgereikt aan bedrijven, die op hun manier duurzaam bezig zijn met sociaal kapitaal (mensen met een be		
perking of afstand tot de arbeidsmarkt). De wethouder ERKENT deze bedrijven voor hun bijdrage aan reïnte
gratie, activatie of herintreding van mensen in het arbeidsproces.

AVOND 17.00-19.00 UUR:

Tussen 17:00 – 19:00 uur wordt bij de Bossche Brouwers op de Tramkade een borrel georganiseerd. Tijdens deze
borrel praten we na over de verschillende activiteiten met raadsleden, wethouders en genodigden onder het genot
van duurzame hapjes en drankjes.

DE GEHELE WEEK:

De hele week is er een ondernemersactie in Den Bosch. Ondernemers die duurzaam ondernemen zijn herkenbaar
aan een sticker die vanaf 8 oktober op de ruit of deur te zien is. De ondernemers zetten hun duurzaamste product in
de etalage en besteden extra aandacht aan duurzaamheid deze week.
De link naar de Facebookpagina: www.facebook.com/DVDDDenBosch/
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