Wijkinitiatief dat gaat voor energiebesparing
en duurzaamheid!
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De Groene Ambassade organiseert opnieuw Energiebeurs!
Wanneer: zaterdag 2 maart 2019
Waar: 	Broederhuis, Nagtzaamplein 67,
Haarlem Oost
Tijd:
van 10.00 uur tot 16.00 uur
Programma
10.00 uur: start van de energiebeurs
12.00 uur: 	presentatie wethouder Duurzaamheid
12.05 uur: 	presentatie Groene Ambassade
12.10 uur: 	collectieve voorlichting: interpretatie
infraroodfoto’s DBL (aparte zaal)
15.00 uur: 	loterij duurzaamheidsprijzen (onder
ingeschreven bezoekers tot ½ uur vóór
aanvang loterij; inschrijving hele dag
aan de zaal)
16.00 uur: sluiting van de energiebeurs

Een greep uit het aanbod
•	Productinformatie over energiebesparende en/of energieopwekkende maatregelen
•	Bouw- en installatie adviezen door aannemers en installateurs
•	Informatie over kleine “doe het zelf” maatregelen en bespaartips
•	Haarlem Noorderlicht en de Energiepioniers bemannen het
Duurzaamheidsloket en geven adviezen over o.a. energie
besparing en energie opwekking
•	NME en Groengroep Oost geven informatie en tips over het
vergroenen van de leefomgeving
•	Meer inzicht in uw energierekening (neem deze mee naar de
beurs!)
•	Informatie over de duurzaamheidslening van de gemeente
Haarlem
EN NOG VEEL MEER……

Huizenroute
Op zaterdag 23 februari stellen enkele bewoners hun huis voor andere in duurzaamheid geïnteresseerden open
(van 10.00 – 12.00 u) om te tonen welke maatregelen zijn toegepast en wat voor besparingen en andere effecten dat heeft
opgeleverd. De betreffende bewoners nemen eveneens deel aan de campagne van de gemeente “Haarlem wordt steeds gasvrijer”.
(Zie voor bezoekadressen onze website: www.haarlemduurzaam.nl/initiatieven/groene ambassade).

Zaterdag 2 maart: Energiebeurs!
Schitterende prijzen te winnen via loterij, o.a.:

•	Infrarood warmtepaneel ter waarde van € 380,- (Fortega Benelux)
•	Kortingsbon t.w.v. € 150,- (ThermoShield)
•	Inductiekookplaat t.w.v. € 250,•	Diverse Maatwerkadviezen t.w.v. € 300,- (Groene Ambassade)
•	Ledverlichting (DRZM)
•	Diverse kleine maatregelen (tochtstrippen/radiatorfolie, e.d.)

U en uw huis zijn het waard!
Wij besparen graag op de energierekening en dragen bij aan een beter klimaat.
Kijk verder op de website van de Groene Ambassade: www.haarlemduurzaam.nl/initiatieven/groene ambassade
Organisatie: Groene Ambassade i.s.m. de gemeente Haarlem en bedrijfsleven.
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SAMEN DOEN = SAMEN STERKER = SAMEN ER BETER VAN WORDEN

Wat is de Groene Ambassade?
Een initiatief van een groepje enthousiaste
bewoners uit de Amsterdamse- en
Slachthuisbuurt, Parkwijk/Zuiderpolder
dat medebewoners stimuleert
energiebesparende maatregelen te nemen.
De Groene Ambassade werkt ook samen
met de wijkraad in Meerwijk.
Wat is het doel?
• het verbeteren van uw wooncomfort en lagere
maandlasten, en daarmee
• een bijdrage leveren aan de doelstelling van
Haarlem Klimaat Neutraal/ Haarlem wordt steeds
gasvrijer
Met wie werkt de Groene Ambassade samen?
De Groene Ambassade werkt intensief samen met
de gemeente Haarlem, het Duurzaam bouwloket,
bedrijven die duurzaamheidsproducten aanbieden,
wijkraden en andere wijkinitiatieven, e.d..
Wat doet de Groene Ambassade?
Via diverse voorlichtingsbijeenkomsten, het geven
van cursussen, de organisatie van infraroodsafari’s
en Energiemarkten, e.d., worden bewoners geïnformeerd over de effecten van duurzaamheidsmaatregelen op de energierekening en op de portemonnee.

De bedrijven waar de Groene Ambassade mee
samenwerkt bieden producten als:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Energiebesparende binnen-en buitenverf
Infrarood warmtepanelen
HR++ CV-ketels
Warmtepompen
Zonnepanelen
Vloer- en bodemisolatie
Dak-, spouwmuur- en gevelisolatie
Kozijnen met HR++ glas
Ledverlichting
Bouw- en installatieadviezen

Waarom nog langer wachten,
maak gebruik van het aanbod!
Zorg ook in uw situatie voor een lagere
energierekening. Vele buurtbewoners
maken al van het aanbod gebruik. Door
gemeenschappelijke inkoop kan de Groene
Ambassade gunstige prijzen bedingen.
Wat moet ik doen als ik te weinig geld heb,
maar wel in mijn huis wil investeren?
In dat geval kan de duurzaamheidlening van de
gemeente Haarlem voor u een oplossing zijn.
U kunt vanaf € 2500,- geld lenen tegen een lage
rente. Zo bent ook u instaat om één of meerdere
maatregelen te nemen. Deze investering verdient
zichzelf terug door een verlaging van uw energiekosten en leidt bovendien tot comfortverbetering
en waardevermeerdering van uw woning. Verder
kunt u subsidie ontvangen van het rijk wanneer u
meerdere maatregelen tegelijk aanbrengt.
Wordt ook vriend van de Groene Ambassade!
Wij houden u dan periodiek op de hoogte van alle
activiteiten. Schrijf u in op de beursdag of stuur
een mailtje naar: groeneambassade@gmail.com.

