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Jaarverslag 2015 

 
Het doel van Stichting Duurzaam Leidschendam-Voorburg is:  
het bevorderen van duurzame ontwikkeling in Leidschendam-Voorburg. Duurzaam is:  
zó voorzien in onze behoeften, dat mensen elders op de wereld en de mensen van de komende 
generaties in staat zijn net zo goed in hún behoeften te voorzien. 
Leidraad voor de stichting is de ‘Lokale Agenda 21’ die is opgesteld tijdens de conferentie van 
de Verenigde Naties in 1992 over milieu en ontwikkeling.  
 

Stichting Duurzaam Leidschendam-Voorburg is de voortzetting van platforms voor 
duurzaamheid die in het midden van de jaren negentig werden opgericht in Voorburg en 
Leidschendam. 
 

Nieuwe koers 
 

Na een periode van weinig activiteiten in 2013 heeft het bestuur zich bezonnen op de toekomst 
aan de hand van een notitie met de titel ‘Opheffen, nieuw leven inblazen, overdragen?’. Eind 
2014 is een nieuwe koers uitgezet, met minder accent op zelf publieksbijeenkomsten 
organiseren en meer accent op bevorderen van buurtinitiatieven, stimuleren van anderen 
(organisaties, instanties) en het functioneren als een netwerk om verschillende deskundigheden 
op gebied van duurzaamheid bij elkaar te brengen. 
 

Het jaar 2015 was het eerste jaar van de nieuwe koers.  
Stichting Duurzaam Leidschendam-Voorburg blijft werken aan een groter draagvlak bij 
bewoners en bedrijven voor een duurzame economie en manier van leven.  
We willen een netwerk vormen van deskundigen, die met hun kennis en advies willen 
meehelpen het draagvlak voor ‘duurzaam’ te vergroten.  
Want uiteindelijk is ‘duurzaam’ niet duur. Investeringen in duurzaamheid blijken juist erg 
rendabel. De moeite en het geld die het nu vraagt, betaalt zich dubbel en dwars terug in de 
toekomst van ons en van onze kinderen en kleinkinderen.  
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Activiteiten in 2015 
 

 In februari verwelkomde ‘Duurzaam Leidschendam-Voorburg’ het nieuwe College van           
B en W. “Eindelijk weer een College dat duurzaam en groen prominent in het 
programma heeft staan.” Een goed voorbeeld is het nieuwe afvalbeleid dat geleidelijk 
wordt ingevoerd. “Duurzaam beleid levert winst op voor mens, natuur en milieu, en 
economie,” aldus de stichting in een verklaring. 

 

 Eind maart organiseerden we een avond over de vraag: Hoe krijg ik mijn woning 
energiezuiniger? Ondernemers en deskundigen gaven antwoord over energiebesparing, 
zonnepanelen, muur- en dakisolatie, enz..  

 

 In het voorjaar startte in de Leidschendamse wijk De Heuvel het “GroenTeam De 
Heuvel” met acties voor ‘Groene Schoolpleinen’, voor een plek om compost te maken en 
met een ‘Duurzaam ontbijt’ om te netwerken. Ook wij namen deel aan de duurzame 
ontbijten. Stichting Duurzaam droeg ook financieel bij. 

 

 Op 1 september, de landelijke ‘Duurzame Dinsdag’, lanceerde de stichting haar actie 
“Help huurders om hun woning duurzamer te maken”. Milieuwethouder Floor Kist is 
gevraagd om samen met de woningcorporaties WoonInvest en Vidomes knelpunten aan 
te pakken.  

 

 In Stadstuin Rusthout overhandigde voorzitter Johan van Workum een ‘bespaarbox’ aan 
wethouder Floor Kist aan, met daarin bespaarlampen, isolatiefolie en 
voorlichtingsmateriaal. De bedoeling is dat de woningcorporaties zo’n box verstrekken 
aan hun huurders om zo meer aandacht voor energiebesparing in woningen te krijgen. 

 

 “Duurzame Dinsdag” werd 1 september in Rusthout ook gevierd met een 
informatiemarkt samen met andere ‘duurzame’ organisaties. Bezoekers konden er 
antwoord vinden op vragen als: Hoe doe ik mijn boodschappen op een milieuvriendelijke 
wijze? Wat is een milieuvriendelijke tuin? Welke groene buurtinitiatieven zijn er in mijn 
buurt? Hoe plaats ik zonnepanelen op het dak? Wat zijn Groene Schoolpleinen? 

 

 Samen met Vereniging Groei en Bloei zorgde Stichting Duurzaam in het najaar voor 
folders hoe je zónder veel onderhoudswerk toch een mooie groene tuin krijgt.  
Met acties als deze willen we tegenwicht bieden tegen de trend om steeds meer tuinen 
rondom woningen te verharden. Door deze ‘verstening’ wordt minder regenwater 
vastgehouden en groeit de kans op wateroverlast in de wijk. 

 

 Veel aandacht besteedden we aan plannen van de gemeenten Leidschendam-Voorburg 
en Voorschoten voor woningbouw in de Duivenvoorde Corridor. Stichting Duurzaam zit 
in een platform van twaalf organisaties uit de regio die proberen de corridor zo groen 
mogelijk te houden. 

 

 In het kader van ‘Natuur in de stad’ zorgde vereniging Groei en Bloei met steun van 
Stichting Duurzaam weer voor cursussen en lezingen. Vooral het onderhoudsvriendelijk 
tuinieren en het maken van nestkastjes trok veel belangstelling. 

 

 Het onderhoud van de website www.duurzaamleidschendamvoorburg.nl kreeg extra 
aandacht, ter voorbereiding van de lancering van een nieuwe site in 2016. 
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Bestuur 
 

Het stichtingsbestuur bestond in 2015 uit: 
 Johan van Workum, voorzitter 
 Will Kranenburg, secretaris 
 Jac Wolters, penningmeester 
 Jan Blokland, lid 
 Winnie Vos, lid. 

 

Ineke Verbeek, die jarenlang secretaris was, heeft zich vanwege haar gezondheid 
teruggetrokken uit het bestuur. De stichting is haar veel dank verschuldigd voor haar wijze en 
nuchtere inbreng en voor haar gastvrijheid voor de vele avondvergaderingen bij haar thuis. Will 
Kranenburg nam het secretariaat over. 
 

Het bestuur kwam in 2015 negen keer bijeen. 
 

Een heel bijzondere dag voor Will Kranenburg werd 24 april 2015, toen burgemeester Van der 
Sluijs haar in de Raadszaal het lintje van Ridder in de orde van Oranje Nassau opspeldde voor 
haar verdiensten als Raadslid, Statenlid en vrijwilliger in allerlei organisaties, waaronder 
‘Duurzaam Leidschendam-Voorburg’.  
 
 

Activiteiten voor 2016 

 
 Samenwerking met Stadstuin Rusthout in Leidschendam voor de vestiging van een 

natuur- & milieu-informatiepunt.  
 

 Proberen om de bouwplannen in de Duivenvoordecorridor beperkt te houden.  
 

 Kritisch volgen van de uitvoering van het nieuwe afvalbeleid van de gemeente en de 
hele Avalex-regio. 

 

 Voortzetting van de Duurzame Ontbijten en andere netwerkactiviteiten voor inwoners 
met belangstelling voor duurzaamheid.  

 

 Voortzetting contacten met gemeente en woningcorporaties voor verdere 
energiebesparing in huurwoningen (initiatief ‘Bespaarbox’).  

 

 Meedoen aan acties van ‘Steenbreek’ tegen verdere verharding van tuinen rondom 
woningen en gebouwen.  

 

 Stimulering van buurtinitiatieven voor Groene Schoolpleinen, composteren in de buurt 
en gebruik van regentonnen. 

 

 Natuur in de Stad: doorgaan met cursussen, workshops en educatieve tuinen 
(natuurvriendelijk tuinieren, water in de tuin, composteren, natuur op het balkon, enz.). 

 

 Goed overleg met de verschillende natuur- en milieugroepen binnen de gemeente, om 
zo van elkaars activiteiten goed op de hoogte te zijn. 

 

 Het volgen van gemeentelijke plannen, onder andere voor een eventuele derde 
oeververbinding over de Vliet. 

 

 Kritisch volgen van onderzoek naar de lokale luchtkwaliteit. 
 

 Lancering van de nieuwe website van Stichting Duurzaam Leidschendam-Voorburg. 
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Financieel overzicht 
 

in euro uitgaven 2015 begroting 2016 
 

website  60,75  50,00 
thema Je woning energiezuiniger  113,00   
bijdrage aan duurzaam ontbijt  135,00  200,00 
drukkosten flyer DLV  83,55  200,00 
bijdrage aan brochure DVC    200,00 
bijdrage aan buurtcompostplek  251,80  200,00 
bijdrage aan Groei en Bloei   662,50  500,00 
bankkosten  56,84  50,00 
rente   31,72-   
restant  9,10-  1.000,00 

Totaal uitgaven  1.322,62  2.400,00 
 
 

 Activa (euro) 31-12-2014 31-12-2015 

ING zakelijke rekening  4.942,31  3.062,97

ING spaarrekening  6.352,32  6.405,37
balans     
bijdrage aan Groei en Bloei  525,00-  
rente   53,05  31,72
Totaal 10.822,68 9.500,06

 


