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Jaarverslag Duurzaam Leidschendam-Voorburg 2021 (CONCEPT)
Inleiding
Stichting Platform Duurzaam Leidschendam-Voorburg (verder Duurzaam LV) is in de huidige vorm
opgericht in 2008, en komt voort uit Platform Duurzaam Leidschendam en Stichting Kringloop
Voorburg, die beide al langer bestonden. Het statutair doel van Duurzaam LV is het bevorderen van
duurzame ontwikkeling in Leidschendam-Voorburg, met als leidraad de (Lokale) ‘Agenda 21’, zoals
die is voortgevloeid uit de VN-conferentie voor milieu en ontwikkeling van 1992 in Rio de Janeiro.
Vanuit dit gedachtegoed probeert Duurzaam LV haar doel te bereiken door:
- het samenwerken met groepen, organisaties, de gemeente en burgers in LeidschendamVoorburg,
- het organiseren van activiteiten, en
- het gevraagd en ongevraagd advies en/of reactie geven met betrekking tot onderwerpen die
vallen onder de doelstelling van de stichting.
In het Stichtingsbestuur hadden in 2021 de volgende mensen zitting:
• Marjan van Giezen, voorzitter
• Sander Wennekers, secretaris (vanaf 26-10 en lid vanaf 17-03)
• Jac Wolters, penningmeester
• Will Kranenburg, lid (en secretaris tot 26-10)
• Jan Blokland, lid
• Winny Vos, lid
• Johan van Workum, lid
Het bestuur werd daarbij ondersteund door enkele vrijwilligers, waaronder Wim Hendriks, die zich
met name inzet voor het groen in onze gemeente en altijd mee vergadert met het bestuur.

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.

Bomen en Openbaar Groen
Hieronder een opsomming van de belangrijkste activiteiten van Duurzaam LV tbv bomen en
(ander) openbaar groen in onze gemeente:
• Gesprek met wethouder Water en Groen de heer Floor Kist over de door Duurzaam LV
opgestelde Toekomstvisie vergroening LV 2021-2030.
• Organisatie in februari (samen met MeerBomenNu) van een dag om met vrijwilligers 2.000
zaailingen te oogsten op Schakenbosch om deze elders een nieuw leven als toekomstige
boom te schenken.
• Aanbieding op stadstuin Rusthout van het Bomenplan 2021 aan de wethouder. Presentatie
door Duurzaam LV van het Bomenplan in een Beeldvormende Raadsvergadering.
• Indiening Zienswijze op Bouwsteen Groene Woongemeente.
• Aanbieding notitie met Groene Ideeën aan alle in de Gemeenteraad vertegenwoordigde
politieke partijen.
• Opening van een ‘bomenhub’ op Schakenbosch, die vervolgens door vrijwilligers met
zaailingen wordt ingericht. Deze activiteit werd georganiseerd door het Wijkleercentrum,
Meer Bomen Nu en Duurzaam LV.
• Duurzaam LV dient samen met Bomenstichting en Behoud Park Schakenbosch een
dringend verzoek in bij College van B&W en Gemeenteraad om geen overhaast besluit te
nemen over de omgevingsvergunning voor het kappen van ruim 900 bomen op
Schakenbosch en eerst nader onderzoek af te wachten.
• Voorts werd geparticipeerd in de voorbereiding van enkele gemeentelijke bouwplannen en
werden diverse initiatieven van burgers ondersteund. Hierbij een greep:
- nieuwbouwlocatie Klein Plaspoelpolder, en burgerinitiatief voor een Damsigt Park.
- participatie in inspraakprocedure voor nieuwbouwlocatie Van Ruysdaellaan.
- ondersteuning aan het Pastoorsbos bij de Laurentiuskerk in Stompwijk bij het
ontwikkelen van een toekomstvisie op dit unieke stukje natuur.
- inrichting van een rubriek over Lokale initiatieven op de website
www.duurzaamleidschendamvoorburg.nl

Natuur in de stad
Onder de titel Natuur in de stad werken Groei en Bloei Leidschendam en Duurzaam LV samen aan
een bevordering van groenere tuinen in onze gemeente. Het particulier groen is een essentieel
onderdeel van de natuur en de biodiversiteit in onze gemeente, en verdient derhalve een
krachtige ondersteuning door Duurzaam LV.
Ondanks de coronamaatregelen die gedurende het jaar 2021 van kracht waren kon toch een
aantal activiteiten van Groei en Bloeiin aangepaste vorm doorgaan. Zoals:
• Een Zoomlezing “Composteren kan je zelf ook”, die door 25 personen werd gevolgd.
• Participatie in de Nationale Tuinweek met acties als “Tegel eruit Plant erin” en Plantjesdag.
• Presentatie ‘Meer vogels in en om de tuin’ door Koos Dansen, met 65 personen.
• Aan de Voortuinkeuring hebben dit jaar 47 tuinen meegedaan. Alle deelnemende tuinen zijn
door een jury van Groei & bloei 3 x beoordeeld (voorjaar, zomer en najaar).

Duurzame markt 2021
In de week van de Duurzame Dinsdag in september werd voor de eerste keer een Duurzame Markt
gehouden (met kramen van 12 vrijwilligersorganisaties) op de Stadstuin Rusthout, waar
geïnteresseerde bezoekers bij allerhande kramen gratis informatie konden verkrijgen over
allerhande aspecten van verduurzaming, zoals duurzame energie, voedselverspilling,
hetwormenhotel, afval en grondstoffen, duurzame mobiliteit, de repair markt en ook kon men
hier een stoep/tuintegel inleveren in ruil voor een plantje. Hiervoor werd het startschot gegeven
door wethouder Rouwendal (Duurzaamheid). ’s Middag gaf ook wethouder Van Eekelen (milieu,
economie) acte de présence, waarbij zij alle deelnemers langsging met een kleine attentie. Er
waren veel bezoekers, mede dankzij de mooie lokatie en het prachtige weer. De Duurzame Markt
was dan ook een groot succes, en zal in 2022 wederom in september worden georganiseerd.
Geïnteresseerden voor een kraam of een actie kunnen zich al aanmelden.

Repair Team
Een vaste activiteit is inmiddels het Repair Team geworden. Dit team is elke eerste
zaterdag van de maand te vinden op Stadstuin Rusthout. Inwoners met kapotte
huishoudelijke artikelen zijn welkom om te kijken wat nog te repareren is.
Repareren is immers beter dan weggooien!

Samenwerking met de gemeente
In 2021 heeft Duurzaam LV wederom deelgenomen aan de Kerngroep Energietransitie,
uitmondend in de Lokale Energie Strategie. Met de gemeente zijn gesprekken gevoerd over de
implementatie hiervan en de verdere betrokkenheid van Duurzaam LV. Ook heeft Duurzaam LV
gesprekken gevoerd met verschillende wethouders over groenbeleid, bomen, energietransitie en
algemeen over duurzaamheid. Deze gesprekken zullen in 2022 met de nieuwe wethouders
hopelijk worden voortgezet.
Eind september heeft Duurzaam LV uit handen van wethouder Rouwendal een aanmoedingsprijs
ontvangen ter gelegenheid van de dag van de Sustainable Development Goals.
Ter voorbereiding op de Gemeenteraadsverkiezingen heeft Duurzaam LV een document
uitgebracht met groene speerpunten voor een nieuw college. Dit is gestuurd aan het college van
B&W en de gemeenteraadsfracties. Hierover zijn met enkele fracties gesprekken gevoerd.
Tenslotte heeft Duurzaam LV diverse zienswijzen en concept-moties ingediend op Collegevoorstellen op het gebied van groen en duurzaamheid, en ook ingesproken in de Gemeenteraadsvergaderingen. Vanwege de Corona-beperkingen gebeurde dit voornamelijk online.

Samenwerking met andere organisaties
Duurzaam LV werkt graag samen met andere organisatie die zich eveneens inzetten voor
duurzaamheid. Zo wordt nauw samengewerkt met Energy Common LV waar het gaat om
duurzame energie. In 2022 zullen Duurzaam LV en Energy Common gezamenlijk een
verkiezingsdebat organiseren. Met het Platform Lokale Democratie en enkele andere organisaties
heeft in november 2021 een ‘bijeenkomst burgerinitiatieven’ plaatsgevonden met de
Gemeenteraadsleden, waarin deze zich aan de hand van een casus konden inleven in de rol van
een inwoner die een initiatief wil indienen. Ook zijn er contacten met Den Haag Duurzaam en de
Fietsersbond. Nauwe samenwerking vindt tenslotte plaats met de Stadstuin Rusthout en met
Groei en Bloei Leidschendam. Ook voor andere vormen van samenwerking staan we open.

Communicatie
Duurzaam LV geeft een Duurzame Flits uit, waarin regelmatig alle activiteiten en andere
nieuwsfeiten van Duurzaam LV worden beschreven. Geïnteresseerden kunnen zich hier gratis
voor inschrijven. Er zijn nu zo’n 70 abonnees. Daarnaast geeft Duurzaam LV regelmatig
persberichten uit en wordt onder de naam BomenLV getwitterd over zaken rond groen en
duurzaamheid. Tenslotte heeft Duurzaam LV een website:
www.duurzaamleidschendamvoorburg.nl.

Vrijwilligers
Duurzaam LV is een vrijwilligersorganisatie met een aantal vrijwillige bestuursleden. Voor
activiteiten wordt graag gebruik gemaakt van vrijwilligers. Mensen die het leuk vinden een
activiteit met ons te organiseren, of die willen meehelpen dan wel een dossier willen adopteren
zijn van harte welkom. Ook zoeken we een nieuwe penningmeester en secretaris. Bij interesse,
neem vooral contact met ons op!
\

Voor meer informatie:
Voorzitter: Marjan van Giezen, @: marjanvangiezen@icloud.com
Secretaris a.i: Sander Wennekers, @: wennekers@planet.nl

