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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. 

 
 

 
 

Stichting Duurzaam Leidschendam-Voorburg 
 

AGENDA 2018 
 

Onze missie 
 

We stimuleren initiatieven van bewoners en organisaties in Leidschendam-Voorburg op het 
gebied van duurzaamheid.  
We willen makelaars zijn die mensen met kennis en expertise op gebied van duurzaamheid 
bij elkaar brengt. 
We willen helpen deze kennis en expertise over te brengen op een breder publiek. 
We volgen kritisch het beleid en het werk van de gemeente op duurzaamheid.  
 

Duurzaam is: zó leven dat mensen elders op de wereld en mensen na ons net zo goed als 
wij in hún behoeften kunnen voorzien. 
 
 

Onze aandachtspunten in 2018 
 
Natuur in de stad 
 

 ‘Natuur inclusief’ bouwen en verbouwen; 

 Groenvoorzieningen die mooi zijn voor ons oog en tegelijk een tehuis voor vogels 
(heggen voor mussen, nestkasten, spleten voor vleermuizen), insecten (vlinders, 
hommels bijen libelles,  enz), kikkers en reptielen, inheemse wilde planten. 

 
Behoud van kostbaar groen 
 

 Oppassen dat ‘verdichting’ van de stad met woningbouw niet ten koste gaat van kleine 
groenstukjes. 

 Zo weinig mogelijk van de Duivenvoordecorridor opofferen aan woningbouw. 
 
Afval beperken en hergebruiken 
 

* Beperken van afval als eerste doel, en onvermijdbaar afval zoveel mogelijk hergebruiken. 
* Kritisch volgen van de invoering van nieuwe afvalbeleid van de gemeente. 
* Stimuleren van buurtcomposteren, makelen met al lopende initiatieven. 
* Stimuleren informatie over met name afvalbeperking en het afvalbeleid. 
 
Klimaatverandering en de gevolgen 
 

* Helpen stoppen van het ‘nieuwe stenen tijdperk’. Meewerken aan activiteiten als ‘Actie 
steenbreek’, ‘Tegel eruit, plant erin’. 
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Duurzame energie en energiebesparing 
 

 Doorgaan met ‘bespaarbox’ voor verdere doelgroepen, in samenwerking met de 
gemeente en waar mogelijk met de woningcorporaties WoonInvest en Vidomes. 

 Promotie van warmtepompen, gebruik van aardwarmte en zonnepanelen. 

 Promotie en stimuleren van nieuwbouw zonder gasaansluiting en een beter energielabel 
bij verbouw. 

 

Onze werkwijze 
 
Onze werkwijze is hard op de inhoud maar zacht in de relaties (scherpe standpunten, niet-
agressief gebracht).  
 

 Faciliteren initiatieven van bewoners 
- Mee organiseren van netwerkbijeenkomsten als Duurzaam ontbijt, Duurzame borrel. 
- Ondersteunen (makelen) van plannen voor Groene Schoolpleinen. 
 

 Politieke beïnvloeding 
Via contacten met lokale politieke partijen, inspreken bij (raads)vergaderingen, 
voorstellen indienen enz..  
Waar nodig luis in de pels. 

 

 Voorlichting, informatie, educatie 
- Natuur in de stad: Voortzetting van cursussen en workshops ‘Natuur in de stad’. 
- Educatieve tuinen met cursussen voor natuurvriendelijk tuinieren, water in de tuin, 

composteren, en natuur op het balkon. 
- Ondersteuning bij opzetten van een informatie- en activiteitencentrum voor natuur en 

milieu in Stadstuin Rusthout. 
- ‘Postcoderoos’-projecten (zonnepanelen samen met buurtgenoten). 
- Voorlichting/informatieavonden over gas- en energieverspilling.  

 

 Netwerken 
- Goed overleg van de verschillende natuur- en milieugroepen binnen de gemeente, om 

op de hoogte zijn van elkaars activiteiten, van elkaar te leren en samen te werken 
waar dat zinvol is.  

- Samenwerken met Milieudefensie. 
 

 Communicatie en informatie: 
- Meer gebruik maken van sociale media. 
- Actuelere website met mogelijkheid van interactie. 
- Nieuwe folder over wie we zijn en at we willen.  
- Verslag van de activiteiten voor de plaatselijke pers en op de eigen website. 
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