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Gemeentelijke
Duurzaamheidsindex
Sinds 2006 is er de Sustainable Society Index (SSI) voor alle
landen, dat wil zeggen voor ruim 150 landen, waar meer dan
99% van de wereldbevolking woont. De SSI wordt elke twee jaar
vernieuwd. En sinds 2014 ook op lokaal niveau in Nederland met
de Gemeentelijke Duurzaamheidsindex (GDI), voor iedereen met
praktische informatie over alle gemeenten. Elk jaar verschijnt er
een nieuwe, actuele versie van de GDI.
Indicatorscores gemeente
Alkmaar
Het spinnenweb laat zien
hoe duurzaam de gemeente
Alkmaar is aan de hand van
de 24 indicatoren van de GDI.

de buitenste cirkel geeft aan:
duurzaam (score 10). Hoe voller
het web, hoe duurzamer de
gemeente is. De scores van de
gemeente Alkmaar zijn groen;
de gemiddelde scores van alle
gemeenten worden weer
gegeven door de oranje lijn.

Het midden van het web geeft
aan: niet duurzaam (score 0);
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Methodiek
Vanuit de verzamelde basis
gegevens zijn de waarden
voor elk van de indicatoren
berekend, op een schaal van
0 tot 10.
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De GDI laat in één oogopslag zien hoe
duurzaam jouw gemeente is en waar
mogelijkheden liggen om (met elkaar) te
werken aan een echt duurzame gemeente.
Bekijk de resultaten van je gemeente: wat
gaat goed en wat kan beter?
Wat verbaast je? Laat je inspireren door
met anderen te overleggen. Bekijk ook
de suggesties voor mogelijke acties/
projecten en maatregelen tot verbetering.
Kijk ook eens naar de verschillen van een
gemeente in de buurt.
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De beschikbare data zijn nuttig
als hulpmiddel om met elkaar
in gesprek te gaan, de juiste
maatregelen te treffen en om
de vooruitgang te monitoren.
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Echter, cijfertjes kunnen ook
een eigen leven leiden en dat
is nu juist niet de bedoeling.
Data, de cijfertjes, zijn er voor
mensen, niet omgekeerd.

