Persbericht
D66 Vechtdal

Stichting duurzaam Ommerkanaal genomineerd voor
duurzaamheidsprijs
Stichting duurzaam Ommerkanaal uit Ommen is door D66 Vechtdal genomineerd voor de Antoinette Stegeman duurzaamheidsprijs 2013. Zij zijn geselecteerd uit een lange lijst van bedrijven en organisaties uit het Vechtdal, die zich sterk maken voor duurzaam ondernemen. De selectie heeft plaatsgevonden aan de hand van een aantal criteria. Samen met DGB energie uit Hardenberg en Foreco uit Dalfsen, maakt Stichting duurzaam Ommerkanaal nu kans winnaar te
worden van deze belangrijke prijs en erkenning.
Op maandagmiddag 10 maart a.s. wordt de duurzaamheidsprijs van D66Vechtdal uitgereikt. Deze
belangrijke milieuprijs is vernoemd naar Antoinette Stegeman. Antoinette was vele jaren een prominent D66-er in Ommen en zeer actief in de gemeenteraad. Mede op haar initiatief is de afgelopen jaren
enkele keren een Duurzaamheidsprijs uitgereikt door D66Ommen.
Helaas is Antoinette enkele maanden geleden plotseling overleden. Om haar werk voor Ommen en
haar inzet voor het milieu blijvend een plek te geven is de duurzaamheidsprijs van D66 Vechtdal
voortaan naar haar vernoemd. Thea Dijkema uit Ommen maakt het kunstwerk dat aan de prijswinnaar
2014 wordt uitgereikt waarin “dynamiek-duurzaamheid-water” tot uitdrukking wordt gebracht.
Een driehoofdige jury, onder voorzitterschap van Hans Kersbergen, zal de winnaar kiezen die op 10
maart de prijs uitgereikt krijgt in het “Oude Station” te Dalfsen.
Deze bijeenkomst begint om 16.00 uur en iedereen die belangstelling heeft is van harte uitgenodigd.
Prijsuitreiking.
Samen met de drie genomineerden, de prijswinnaar van 2012 (Groen Installatietechniek uit Ommen,
red.), de wethouders duurzaamheid uit de drie gemeentes en de lijsttrekkers van D66 in het Vechtdal,
belooft het een interessante bijeenkomst te worden.
Stientje van Veldhoven, lid van de 2e Kamerfractie van D66, komt speciaal voor dit doel naar Dalfsen om de prijs uit te reiken.
Na een inleiding over duurzaamheid door Stientje van Veldhoven, is er een paneldiscussie met de
genomineerden o.l.v. Gerrit van Hofwegen, zal de jury voorzitter de juryrapporten bekendmaken
waarna Stientje van Veldhoven de prijs zal uitreiken. Het blijft dus tot het laatste moment spannend
wie op 10 maart in “Het Oude Station” in Dalfsen de prijs in ontvangst mag nemen.
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