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Jaarverslag 2019 
 
Inleiding: 
 
Platform Lokale Agenda 21 Leidschendam en Platform Duurzaam Voorburg werden in 1996 op-
gericht en zijn na de fusie van de gemeenten voortgezet als Platform Duurzaam Leidschendam-
Voorburg. In 2008 is het Platform omgedoopt tot stichting Duurzaam Leidschendam-Voorburg 
 
Doelstelling: 
De kern van het gedachtegoed van Lokale Agenda 21 is samen te vatten onder de noemer” 
Mondiaal denken en Lokaal handelen” in de geest van de VN Duurzaamheidsconferentie van Rio de 
Janeiro uit 1993. Vanuit een dialoog tussen inwoners, organisaties en de gemeente wordt gestreefd 
naar het vergroten van de betrokkenheid bij duurzaamheid, zowel lokaal als mondiaal, ook vanuit het 
streven naar een eerlijker mondiale verdeling van de natuurlijke hulpbronnen en het waarborgen van 
de beschikbaarheid daarvan voor toekomstige generaties. 
 
In het Stichtingsbestuur hebben sinds voorjaar 2019 de volgende mensen zitting: 

• Marjan van Giezen, voorzitter 

• Will Kranenburg,secretaris 

• Jac Wolters, penningmeester 

• Jan Blokland, lid 
 
Verslag van de activiteiten in 2019 
 

a. Het bestuur van de stichting  is zeven keer plenair bij elkaar geweest. Belangrijke thema’s dit 
jaar waren: Inrichtingsplan Duivenvoordecorridor, afvalbeleid, luchtkwaliteit, waterberging , 
energiebeleid, repair team  en het overleg met politieke partijen. 
 

b. In het kader van ‘Natuur in de stad’ zijn weer excursies, cursussen en lezingen 
georganiseerd door de vereniging Groei en Bloei in samenwerking met de Stichting 
Duurzaam LV. Vooral  de excursie naar kwekerij Biological Youngplants trok veel 
belangstelling. De samenwerking tussen de Stichting Duurzaam en Groei en Bloei wordt als 
zeer waardevol ervaren. 
 

c. In september 2019 is de verbouwing van Stadstuin Rusthout afgerond en hebben de 
besturen van de Stichting Duurzaam LV en van Stadstuin Rusthout afspraken gemaakt over 
intensieve samenwerking, onder andere door de vernieuwde ontmoetingsruimte van 
Stadstuin Rusthout te benutten voor bijeenkomsten en cursussen. Ook is het de wens om in 
deze ontmoetingsruimte een duurzaamheidsinformatiecentrum in te richten.  
 

d. In 2019 is de Stichting Duurzaam LV begonnen met het uitgeven van een nieuwsbrief, de 
Duurzame Flits. Hierin staan alle interessante bijeenkomsten, acties en informatie op 
duurzaamheidsplannen en –initiatieven. De Duurzame Flits heeft inmiddels zo’n 80 lezers. 
 



e. Er heeft twee keer een gezamenlijk overleg plaatsgevonden met elf betrokken organisaties 
uit onder andere Leidschendam en Voorschoten, over de herontwikkeling van het gebied 
Duivenvoorde met 11 organisaties uit o.a.Voorschoten. Vanuit de Stichting Duurzaam LV 
zijn er zorgen over het effect op de leefomgeving van de herontwikkelingsplannen en het 
niet-duurzame karakter van onderdelen van het plan. 
 

f. Er vindt nauwe afstemming plaats met het bestuur van de Fietsersbond over het 
inrichtingsplan voor de Mall of the Netherlands en de fietspaden/-toegankelijkheid hiervan.  

g. De Stichting Duurzaam LV heeft een speciale thema-avond georganiseerd over Eigen 
Energiemaatregelen,   met wijkbewoners  uit de wijk Essenstein en Voorburg Noord. 
 

h. Op 19 mei 2019 heeft de Stichting Duurzaam een ideeën-ophaal-avond georganiseerd, 
waarin inwoners hun ideeën konden aandragen voor een duurzamer Leidschendam-
Voorburg. Deze ideeën en suggesties zijn benut om een zienswijze op de Nota 
Duurzaamheid van de gemeente in te dienen.  
 

i. Op 15 juni 2019 organiseerde de gemeente Leidschendam-Voorburg een 
Duurzaamheidsmarkt, in het Raadhuis van Leidschendam. Hier was de Stichting Duurzaam 
ook vertegenwoordigd met een informatiekraam en een aantal presentaties, onder andere 
over ‘Zon op LV’, over een bewonerscooperatie die zonnepanelen heeft geplaatst op het dak 
van de nieuwe sporthal De Cascade in Voorburg. De Duurzaamheidsmarkt was in nauw 
overleg met de Stichting Duurzaam voorbereid. 
 

j. De Stichting Duurzaam LV heeft op 6 september 2019 een Duurzame borrel georganiseerd, 
in de hernieuwde ontmoetingsruimte van Stadstuin Rusthout, waarbij wethouder 
Duurzaamheid, Astrid van Eekelen, aanwezig was. Doel was om geïnteresseerden te 
informeren over de nieuwe samenstelling van het bestuur, als kennismaking met de nieuwe 
voorzitter van de Stichting Duurzaam en om het Werkplan van de Stichting Duurzaam te 
presenteren.  
 

k. Op 12 december 2019 heeft de Stichting Duurzaam LV een informatie/discussie-avond 
georganiseerd met betrokken buurtbewoners die in hun eigen wijk of huis duurzaamheids-
maatregelen willen nemen. Er waren presentaties van Duurzaam Den Haag over hun 
initiatieven, van Avalex over duurzaam afvalbeleid en van de nieuw op te richten Energy 
Common uit Voorburg-West over hun aanpak van energietransitie in de wijk. De avond werd 
gehouden in Voorburg en kende veel belangstelling. Er zijn reeds verzoeken zo’n avond ook 
in andere delen van Leidschendam-Voorburg te organiseren.  
 

l. De Stichting Duurzaam heeft in 2019 diverse keren ingesproken tijdens 
Raadsvergaderingen of gesproken met fracties van de Gemeenteraad. Ook heeft de 
Stichting Duurzaam gevraagd en ongevraagd zienswijzen ingediend op het 
Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid van de gemeente, op de Klimaatnota en op de 
Luchtkwaliteitsnota. Voor deze inbreng was ook vanuit de lokale pers belangstelling. 
 

m. Het netwerk is in 2019 flink uitgebreid. Zo heeft de Stichting Duurzaam LV in 2019 diverse 
interviews gegeven of artikelen en blogs geschreven in lokale media. Een maandelijkse 
blog van de voorzitter van Stichting Duurzaam wordt gepubliceerd  in de digitale krant 
Vlietnieuws. 
 

n. Eind 2019 is de Stichting Duurzaam LV gestart met het organiseren van een Repair Team,  
in stadstuin Rusthout, iedere eerst zaterdagmiddag van de maand, er was direct veel 
belangstelling en de Repair Teams zullen ook in 2020 worden ingezet. 
 


