
 
 

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. 

 

 

 

Secretaris Will Kranenburg 

Oosteinde 23 - 2271 EA Voorburg 

tel. 070-3861256 

e-mail: kranenburg@kpnplanet.nl 

Voorzitter: Johan van Workum 

tel 070-3998453       fax 084-7278013 

www.duurzaamleidschendamvoorburg.nl 

 
 
 

Jaarverslag 2017    
 
 
In 1996 is in Leidschendam het Platform Lokale Agenda 21 opgericht en in Voorburg Platform 
Duurzaam Voorburg. Bij de fusie van de gemeenten gingen zij samen in Platform Duurzaam 
Leidschendam-Voorburg. In 2008 werd “Duurzaam Leidschendam-Voorburg” een stichting. 
 
Doelstelling: 
 

Bevorderen van duurzame ontwikkeling in Leidschendam-Voorburg in het gedachtegoed van de 
conferentie van de Verenigde Naties over milieu en ontwikkeling in 1992 in Rio de Janeiro en de 
daar opgestelde ‘Lokale Agenda 21’.  
‘Duurzaam’ is: zó in onze behoeften voorzien dat mensen elders op de wereld en mensen na 
ons net zo in hún behoeften kunnen voorzien.  
De ‘Lokale Agenda’ van Rio geeft aan wat daarvoor op lokaal niveau moet gebeuren. 

 

Het bestuur bestond in 2017 uit: 

 Johan van Workum, voorzitter 

 Will Kranenburg,secretaris 

 Jac Wolters, penningmeester 

 Jan Blokland, lid 

 Winny Vos, lid. 
 
Verslag van de activiteiten in 2017 
 

In 2017 zijn de volgende activiteiten uitgevoerd: 
 

a. Het bestuur hield in 2017 zes keer een officiële vergadering. Belangrijke thema’s: 
Inrichtingsplan Duivenvoordecorridor, afvalbeleid, netwerkbijeenkomsten, waterberging, 
energiebeleid, luchtkwaliteit, bespaarbox. 

b. In het kader van ‘Natuur in de stad’ organiseerde vereniging Groei en Bloei weer 
cursussen en lezingen in samenwerking met Stichting Duurzaam. Vooral het 
onderhoudsvriendelijk tuinieren trok veel belangstelling. 

c. Zes keer is gezamenlijk met 12 andere organisaties, o.a. uit Voorschoten, overlegd over de 
bouwlocaties in de Duivenvoordecorridor. 

d. We belegden een thema-avond over wateroverlast bij hoosbuien en waterberging.  
e. We hebben twee keer een Duurzaam ontbijt of borrel georganiseerd en medewerking 

verleend aan andere netwerkbijeenkomsten.  
f. Composteren: betrokkenheid bij Groenteam de Heuvel en stadstuin Rusthout. 
g. Energie: met de gemeente 100 bespaarboxen met voorlichting uitgezet. 
h. Extra onderhoud aan de website www.duurzaamleidschendamvoorburg.nl om meer 

actuele informatie te presenteren. 
 


