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De Groencommissie van de Anne Frankwijk heeft samen met wijkbewoners
onze wijk extra kleur en fleur gegeven. Er zijn mooie bloembakken gekomen,
weelderige plantvakken en eind augustus was de uitslag van de zonnebloemwedstrijd.
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In 2021 organiseren we een collectieve actie voor “groene daken”: alle platte
daken kunnen voorzien worden van begroeiing zoals vetplanten (sedum) en
wilde bloemen. Goed voor je huis, voor het milieu en ook mooi om te zien.
Met hulp van een professioneel bureau onderzoeken we welke mogelijkheden er zijn en selecteren we de beste aanbieder.
Op dit moment (november 2020) zijn we bezig met een pilot bij zeven
huizen in onze wijk. Daar worden de daken van de schuur, de afdakjes aan
de voorkant en/of de garage voorzien van groene beplanting. Ook worden
daken gekeurd op draagkracht. Voor kerst zijn de daken klaar, daarna zijn ze
te bezichtigen en is alle documentatie beschikbaar.
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Heb je al plannen voor een groen dak of wil je meer informatie, neem dan
contact op met Roel Niessen, HP 45, 06 20730791.
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Begin 2021 volgt gedetailleerde informatie.
Kijk ook op groen.annefrankwijk.nl
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Dit project wordt (mede) mogelijk gemaakt door de gemeente Diemen
en het “Betrekken bij Groen Fonds” van de provincie Noord-Holland
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