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Jaarverslag 2016
Inleiding:
Platform Lokale Agenda 21 Leidschendam en Platform Duurzaam Voorburg werden in 1996 opgericht en zijn na de fusie van de gemeenten voortgezet in Platform Duurzaam LeidschendamVoorburg. In 2008 is het Platform overgegaan 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 conferentie 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 de volgende mensen zitting:
 Johan van Workum, voorzitter
 Will Kranenburg,secretaris
 Jac Wolters, penningmeester
 Jan Blokland, lid
 Winnie Vos
A

Verslag van de activiteiten in 2016

In 2016 zijn de volgende activiteiten uitgevoerd:
a. Het bestuur van de stichting is zes keer plenair bij elkaar geweest. Belangrijke thema’s dit
jaar waren: Inrichtingsplan Duivenvoordecorridor, afvalbeleid , duurzame agenda,
energiebeleid en de bespaarbox.
b. In het kader van ‘Natuur in de stad’ zijn weer cursussen en lezingen georganiseerd door de
vereniging Groei en Bloei in samenwerking met het Platform. Vooral het
onderhoudsvriendelijk tuinieren trok weer veel belangstelling.
c. Er is een speciale thema-avond georganiseerd over de Duurzaamheids Agenda
d. We hebben twee keer medewerking gegeven aan de Duurzame ontbijten
e. Het onderhoud van de website www.duurzaamleidschendamvoorburg.nl heeft extra
aandacht gehad, zodat actuele informatie gepresenteerd kan worden.

Stichting Platform 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.

B Activiteitenplan 2017
Voor 2017 staan de volgende activiteiten op het programma:
a. Goed overleg van de verschillende natuur- en milieugroepen binnen de gemeente, om zo
van elkaars activiteiten goed op de hoogte te zijn.
b. Het volgen van de gemeentelijke plannen, waar nodig inbreng leveren en gebruik maken van
de mogelijkheid voor inspraak
c. Het kritisch volgen van de bouwplannen van de Duivenvoordecorridor
d. Natuur in de stad: voortzetting van de bestaande opzet van cursussen, workshops en
educatieve tuinen om nog meer burgers te bereiken voor de cursussen natuurvriendelijk
tuinieren, water in de tuin, composteren en natuur op het balkon.
e. Stimuleren van de plannen voor Groene Schoolpleinen
f. Mede opzetten van een informatiecentrum voor Natuur en Milieu te Rusthout
g. Onderzoek pilot afvalverwerking
h. medewerking Duurzame Ontbijten
i. opzet bespaarbox samen met gemeente/ WoonInvest en Vidomes
j. medewerking actie Tegel eruit en plantje erin
k. medewerking Buurtcomposteren
l. Kritisch volgen luchtkwaliteitonderzoeken
m. Onderhoud van de eigen website opzet interactief element.
n. Vernieuwing folder en verslaglegging van de activiteiten voor de plaatselijke pers.

