Green Light District
Programma zomer 2020
Over Green Light District
De Wallen en de oude binnenstad kleuren steeds groener! Samen met bewoners en ondernemers transformeren we de binnenstad van Amsterdam tot een duurzaam en toekomstbestendig hart van de stad. Juist door te starten in de monumentale binnenstad, waar de uitdagingen het grootst zijn, kunnen wij een belangrijke bijdrage leveren aan het verduurzamen van
Amsterdam. Hiermee stellen we een voorbeeld aan de rest van Nederland én de wereld.
We starten bottom-up projecten waarmee we monumentale panden van het aardgas afhelpen,
we gaan huizen isoleren en duurzame energie opwekken. Ook vergroenen we het Green Light
District letterlijk door het aanleggen van groen op stoepen en daken. We organiseren events,
ondersteunen duurzame initiatieven van bewoners en ondernemers uit de buurt, en helpen ze
om verder te groeien. Zo zorgen we samen voor positieve impact en verandering! Doe je mee?
1.
Duurzaam idee voor de buurt? Meld je aan voor het Green Light Lab!
Met het Green Light Lab helpen we duurzame initiatieven! Heb jij een goed idee voor het
Green Light District? Of werk je aan een initiatief waarmee je de buurt socialer of duurzamer
wil maken? Laat het ons weten! Want wij kunnen je verder helpen in ons (online) accelerator
programma. In vijf weken tijd helpen we jou om je idee uit te werken tot een realistisch plan.
Niet geheel onbelangrijk, de gemeente stelt voor de beste initiatieven een flinke subsidie beschikbaar!
Meer info
Datum: vijf woensdagochtenden, van 17 juni t/m 15 juli
Kosten: gratis programma
2.
Je woning verduurzamen? Boek een duurzaam spreekuur!
Ontdek met welke verbeteringen je je huis energiezuiniger en duurzamer kan maken. Wil jij de
vloer isoleren, zonnepanelen op het dak plaatsen, je woning helemaal van het aardgas af halen
of heb je een andere specifieke vraag over duurzaam wonen? Welke maatregelen zijn geschikt
voor jouw huis of VVE en welke subsidies zijn er beschikbaar? Wij denken met je mee. Boek
een gratis persoonlijk spreekuur in en stel je vragen aan onze duurzaamheidsadviseurs.
Datum: mei, juni 2020, zie agenda voor de actuele data.
Kosten: gratis voor pandeigenaren en vve’s in postcodegebied 1012
3.
Van grijs dak naar groen dak? Vraag een gratis dakscan aan!
De kansen voor een groene binnenstad liggen op het dak. Toch is slechts een paar procent
van de platte daken in het centrum groen. Ken jij, of heb jij een plat dak dat wel een stukje
groener kan? Wij helpen je graag op weg! Onze dakexperts komen dan bij je langs voor een
dakscan en vertellen je wat er allemaal mogelijk is met jouw dak, we helpen je met een subsidiecheck en met het vinden van een geschikte hovenier. Zo kijk jij straks uit op een groen
paradijsje midden in de stad.
Kosten: gratis voor bewoners en ondernemers postcodegebied 1012
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