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Stichting Duurzaam Leidschendam-Voorburg werkt samen met bewoners, gemeente en 
andere organisaties aan duurzame ontwikkeling. Dat is: zó in onze behoeften voorzien dat 
mensen elders op de wereld en mensen na ons net zo in hún behoeften kunnen voorzien. 

 
 

 
 

Activiteitenplan 2021 
 
Inleiding 
Na het moeilijke jaar 2020 belooft ook 2021 een lastig jaar te worden voor de Stichting Duurzaam 
Leidschendam-Voorburg. Veel activiteiten konden in 2020 geen doorgang vinden vanwege het Corona-
virus.  Daarentegen lijkt de aandacht voor een duurzame leefomgeving toe te nemen, nu veel mensen 
thuis werken en meer oog hebben voor de omgeving om hen heen. Zo leidde de sterke afname van het 
autoverkeer in de maanden maart tot juni tot een duidelijke vermindering van luchtverontreiniging, en 
dat werd door iedereen ook zo ervaren.  
 
Voor 2021 zal de Stichting Duurzaam nog beter inspelen op online communicatie en –activiteiten. Dan 
wel op activiteiten die Corona-proof kunnen plaatsvinden. Dat betekent niet dat we de samenwerking 
met Stadstuin Rusthout of Groei & Bloei op een laag pitje zetten. We zullen wel moeten accepteren dat 
Stadstuin Rusthout – in elk geval in de eerste helft van 2021 - waarschijnlijk niet de centrale 
ontmoetingsplek kan zijn voor onze activiteiten. Dit vraagt creativiteit, zowel van het bestuur als van 
vrijwilligers en inwoners. Daarop gaan we in 2021 dan ook vol inzetten! 
 
Speerpunten voor de Stichting Duurzaam voor 2021 zullen zijn: klimaatverandering, energietransitie en 
duurzaam groen in de stad. Op het gebied van klimaatverandering zal de Stichting aansluiten bij 
landelijke en regionale activiteiten. Bij energietransitie is de Stichting actief betrokken bij het opstellen 
van de gemeentelijke energiestrategie. Duurzaam groen in de stad is een nieuw thema dat de Stichting 
in 2021 breed wil oppakken, juist omdat in deze tijd van Corona mensen meer waarde hechten aan een 
groene leefomgeving om hen heen. 2021 tenslotte is ook het jaar van de landelijke verkiezingen en de 
voorbereiding op de Gemeenteraads-verkiezingen van maart 2022. De Stichting Duurzaam zal zich 
inspannen om de duurzame thema’s goed verwoord te krijgen in de lokale verkiezingsprogramma’s.  
 

• Energietransitie 
Hiervoor heeft Stichting Duurzaam in 2020 een aantal voorstellen gedaan. Er is een samenwerking van 
de grond gekomen met Energy Common en het Platform Lokale Democratie. Deze samenwerking zal  
worden voortgezet, waarbij de Stichting Duurzaam zich erop richt contactpersoon te zijn tussen 
inwoners en gemeente. Zo heeft er een boeiende avond plaatsgevonden waarin inwoners van 
Voorburg-west presentaties kregen van wat zij zelf in hun huis konden aanpassen om energie te 
besparen. En heeft de Stichting diverse keren concrete voorbeelden meegegeven aan de politieke 
partijen in de gemeenteraad. Concrete acties voor 2021 zijn: 
- Wandelingen met gemeenteraadsleden om te bespreken hoe je duurzame energie dichterbij  de 

inwoners kunt brengen. Deze zijn gestart in 2020 en zullen zodra we Corona-vrij zijn weer worden 
voortgezet. 

- Voorstellen richting Gemeenteraad om meer geld beschikbaar te stellen voor de energietransitie. 
- Deelname aan het Kernteam Lokale Energie Strategie om tot een actievere opstelling van de 

gemeente te komen. 
- Wijkavonden, om inwoners te betrekken bij energiebesparing/energietransitie en ervaringen te laten 

uitwisselen over wat men zelf aan energiebesparing kan doen, in eigen huis en/of wijk. 
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• Klimaatverandering 
In september heeft Stichting Duurzaam een initiatiefvoorstel ingediend om in onze gemeente meer aan 
klimaatadaptatie te doen, om beter voorbereid te zijn op klimaatverandering. Hierin staat een aantal 
actiepunten benoemd. Stichting Duurzaam zal bij de gemeente aandringen op het oppakken van deze 
actiepunten, waarbij  Stichting  Duurzaam ook bereid is hier een bijdrage aan te leveren, als de 
gemeente hiervoor subsidie beschikbaar stelt. Inzet is om in 2021 te komen met een voorbeeld-les 
klimaatverandering inclusief speurtocht voor de basisscholen. 
Daarnaast zal de Stichting Duurzaam aansluiten bij activiteiten van de stichting Duurzaam Den Haag. 
 

• Het Bomenplan  
Leidschendam-Voorburg kent een aantal stenige en kale locaties waar meer bomen hard nodig zijn voor 
het afvangen van fijnstof, voor schaduw en verkoeling in de zomer, als biotoop voor insecten en vogels, 
en voor een groenere aanblik. Daarbij zijn de laatste jaren op diverse locaties in de gemeente bomen 
gekapt, terwijl er niet altijd ruimhartig is aangeplant. In het Klimaatakkoord is afgesproken om het 
bomen-areaal van Nederland in de komende tien jaar met 10% te laten groeien. Om hier proportioneel 
aan bij te dragen moet ook Leidschendam-Voorburg stevig aan de slag, dit betekent nl. ruim 8.000 
bomen erbij. De Stichting Duurzaam Leidschendam-Voorburg wil hieraan een actieve bijdrage leveren, 
en heeft dit in 2020 gedaan door met een Top-5 van herplantlocaties te komen. Dit heeft veel aandacht 
in de pers gekregen. Om deze lijn door te zetten zal de Stichting Duurzaam in 2021 met een Actieplan 
Bomen in LV komen, met daarin concrete voorstellen voor zowel de bebouwde kom als het 
buitengebied. Dit Actieplan zullen wij aanbieden aan zowel het college van B&W als aan politieke 
partijen en de locale pers.  
Eén van de onderdelen van dit Actieplan is een samenwerking met Meer Bomen Nu, met als doel meer 
bomen in onze gemeente te planten. Op 18 februari 2021 worden in Leidschendam-Voorburg zaailingen 
van bomen geoogst, en tijdelijk op een bomen-hub worden geplant. In het voor jaar zullen deze 
zaailingen worden herplant, om op te groeien bij boerderij Vogelsin Leidschendam. Voor deze en andere 
groen-acties zoeken wij nog vrijwilligers! 
 

• Luchtkwaliteit     
Leidschendam-Voorburg is aangesloten bij het Schone Lucht Akkoord, maar dat heeft nog niet tot een 
strengere aanpak geleid. De gemeente is wel verantwoordelijk voor een goede luchtkwaliteit, zoals 
vastgelegd in de nieuwe Omgevingswet. De Stichting Duurzaam wil in 2021 de volgende acties inzetten: 
- De werkgroep LV2 (Lucht Voor Leidschendam-Voorburg) beschikt in onze gemeente over 

monitoringspunten en meetgegevens. Op basis van de kennis van LV2 en andere informatie wil 
Stichting Duurzaam voorstellen doen aan de gemeente om de luchtkwaliteit te verbeteren.  

- Er zal een informatie-actie komen met betrekking tot houtstook. Houtkachels, open haarden en 
vuurkorven zijn een belangrijk bron van luchtverontreiniging en hinder en zijn voor 9% 
verantwoordelijk voor de gezondheidsschade van luchtkwaliteit (RIVM).  

- Ruimtelijke plannen: bij het ontwerpen van infrastructuur en bij bouwplannen wordt onvoldoende 
rekening gehouden met het effect van luchtverontreiniging. In L-V gaan in 2021 veel bouwplannen 
van start (Schakenbosch, Duivenvoorde, Westvlietweg, Vlietzoom, openstelling  Rotterdamsebaan).  
Er moet betere en transparante informatie komen over het effect op de luchtkwaliteit.  

- Citizen science: inwoners maken zich terecht zorgen over de luchtkwaliteit in onze gemeente. Die is 
nog maar net onder de norm (in de meeste gevallen). Door inwoners te betrekken bij het meten van 
luchtkwaliteit worden zij zich bewust van de effecten van bijv. houtstook of autoverkeer. LV2 is hier 
al actief mee bezig. De huidige meetapparaatjes om thuis te meten worden nu via de provincie 
beschikbaar gesteld. Stichting Duurzaam vindt dat ook de gemeente hieraan bij moet dragen.  

 
 



 

 
 
 

• Repaircafé 
Door het Corona-virus moesten we de repair-café’s in Stadstuin Rusthout stopzetten. Heel jammer, 
want de bereidheid om mee te helpen en de animo om te komen was groot. Zodra de omstandigheden 
dit toelaten, gaan we dit weer hervatten. 
 

• Natuur in de Stad  
Natuur in de stad is belangrijk voor een gezonde lucht en vergroot het woonplezier van onze inwoners. 
Vanuit de gemeente gebeurt hierop nog te weinig. Dat gebeurt wel door de organisatie Groei en Bloei 
Leidschendam. In samenwerking met de Stichting Duurzaam organiseert Groei en Bloei diverse 
informatie-avonden en cursussen. Door Corona kunnen die slechts in kleine kring plaatsvinden.  
In 2020 hebben ondanks de beperkende maatregelen toch nog een aantal activiteiten in het Kader van 
“Natuur in de Stad” plaatsgevonden. Zoals de voortuinkeuring, met 32 deelnemers, en de 
Tuinmetamorfosewedstrijd met 13 deelnemers. De tuinonderhoudscursus, 2 thema avonden, een 
excursie naar de natuurtuin in Zoetermeer en 2 workshops ‘doen met groen’ konden ook doorgaan. 

 
In 2021 blijven we samenwerken met Groei en Bloei. Komende activiteiten zijn: 

• 12 t/m 20 juni Nationale tuinweek met o.a. actie ‘tegel eruit plant erin’, Plantjesdag en 
Opentuinendag (19 juni). 

• De voortuinkeuring en Tuinmetamorfosewedstrijd 2021: deze beide activiteiten vragen geen 
persoonlijke contacten en gaan dus in elk geval door. 

• Online workshop ‘Paasdecoratie maken', zie voor nadere berichten de website.  

• 20 april een online-presentatie via Zoom over zelf composteren.  
Voor de activiteiten via Groei & Bloei kunt u zich  opgeven via e-mail [jan.gonnie@alpineflowers.nl] of 
telefoon 070 327 8959 (na 19.00 uur). 
Voor verdere activiteiten, zie de website www.leidschendam.groei.nl. Hier staan nieuwe activiteiten, 
maar ook de laatste informatie over de Corona-maatregelen.   
 

• Bijeenkomsten 
Het is nog onzeker wat Corona in 2021 zal betekenen en wat de mogelijkheden zijn voor bijeenkomsten 
en workshops. De plannen liggen echter op tafel en zodra het veilig kan zullen wij daaraan invulling 
geven, liefst in samenwerking met andere organisaties. We denken onder andere aan: 
- Duurzaamheidsdag in Stadstuin Rusthout: ook deze kon door Corona in 2020 geen voortgang 

vinden. Zo mogelijk voor de zomervakantie willen we dit alsnog organiseren. Zowel voor inwoners 
als voor gemeentebestuur en politieke partijen.  

- Thema-avond over uitvoering Klimaatwet / Duurzaamheidsprogramma Leidschendam-Voorburg 
- Aansluiten bij bijeenkomsten van anderen: de Stichting Duurzaam LV staat open voor samenwerking 

en presentaties bij andere bijeenkomsten en activiteiten. 
 

• Samenwerking met de politiek 
Ook hier zijn diverse initiatieven niet doorgegaan in 2020. We gaan ons ervoor inzetten deze in 2021 wel 
te laten plaatsvinden, mits Corona dit toelaat natuurlijk. Gelukkig vindt er al veel op dit vlak virtueel 
plaats. Zo heeft de Stichting al een aantal keren contact gehad met gemeenteraadsfracties, virtueel. In 
2021 zullen we dit voortzetten en aandacht blijven  vragen voor de thema;s uit ons Werkplan. Dit zullen 
we doen door: 
- Regelmatig contact te zoeken met de raadsfracties: regelmatig maar ook per onderwerp 
- inspreekmomenten in de Gemeenteraad te benutten als het gaat over de thema’s duurzaamheid, 

luchtkwaliteit en klimaatverandering 
- een werkbezoek te organiseren voor gemeenteraadsleden aan een duurzaamheidsproject 
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• Samenwerking met andere organisaties 
Met de Stadstuin Rusthout, Energy Common, Platform Lokale Democratie, Groei & Bloei en LV2 werken 
we al samen. Dat biedt veel voordelen en gezamenlijk kunnen we meer druk uitoefenen. Dat gaan we in 
2021 zeker voortzetten, ieder met behoud van eigen identiteit en kwaliteit. En waar mogelijk uitbreiden. 
Zo willen we ook kijken naar subsidiemogelijkheden en sponsoring door winkels of bedrijven, om een 
groter publiek te bereiken. 
 

• Samenwerken met de buurt 
De Stichting Duurzaam heeft als primaire insteek om de verbinding te vormen tussen inwoners en de 
gemeente, als het gaat om duurzaamheid en onze leefomgeving. Dat hier behoefte aan is, blijkt wel uit 
de contacten die wij met inwoners hebben. Ook onze Duurzame Flits kent inmiddels al veel (gratis) 
abonnees. Wij hechten hieraan grote waarde en zullen in 2021 de contacten met een aantal buurten 
intensiveren. Dan gaat het bijvoorbeeld om de voorbeeldwijken waar gestart wordt met energietransitie 
of met een duurzame afvalinzameling. Activiteiten waaraan wij denken:  
- Een aantal wijken is al bezig met duurzame energie, graag zullen wij hier de verbindende schakel 

vormen naar de gemeente, in samenwerking met Energy Common. In overleg met gemeente kijken 
of we een informatie-avond voor vertegenwoordigers uit alle wijken kunnen organiseren om leuke 
initiatieven met elkaar te verbinden; 

- Er is behoefte aan een voorlichtingsfolder voor wijken. Met antwoord op vragen als ‘wat kunt u zelf 
doen, waar kunt u terecht, wat is onze rol als inwoner’?  

- Ludieke acties om mensen te activeren zelf iets te doen voor het klimaat of aan energiebesparing. 
Door de auto vaker laten staan, minder hout te stoken, in de buurt een klimaat-tafel op te richten 
enz.  We denken daarbij ook aan het opstellen van een informatiefolder ‘Dat kunt u thuis ook….’    

 

• Financiën 
- Fondswerving: de Stichting Duurzaam LV heeft nu € 0 (!) subsidie vanuit de gemeente. Ze teert nu in 

op haar reserves. Stichting zoekt structurele subsidie, projectfinanciering voor concrete activiteiten, 
algemene fondsenwerving.  

- Uitvoering van gemeentelijke plannen (Duurzaamheidsprogramma, Luchtkwaliteitsplan, 
Klimaatakkoord) door de Stichting Duurzaam kan de gemeente helpen de uitvoering te 
concretiseren en hiervoor een groter draagvlak te krijgen. Waar het gaat om concrete projecten 
hierbinnen zal de Stichting Duurzaam wel een projectsubsidie vragen om dit te kunnen doen. 
 
 

Tenslotte 
Heeft u vragen of – nog beter – heeft u zelf ideeën? Neem contact met ons op of doe met ons mee. 
Vrijwilligers zijn altijd welkom bij ons, voor eenmalige activiteiten, om op onderdelen mee te doen of 
om ons bestuur te versterken. En goede ideeën zijn en blijven altijd welkom! 

 
 
 
 

Bestuur Stichting Duurzaam Leidschendam-Voorburg 
Maart 2021 


