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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.

PERSBERICHT
Leidschendam-Voorburg, 12 september 2021  

18 september Duurzame Markt in Stadstuin Rusthout!
Op zaterdag 18 september 2021 organiseert de Stichting Duurzaam Leidschendam-Voorburg een Duurzame 
Markt in de Stadstuin Rusthout in Leidschendam (Noordsingel 3). De Duurzame Markt is voor iedereen 
(gratis) toegankelijk. Wethouder Rouwendal (Duurzaamheid) en wethouder Van Eekelen (Milieu) zullen 
beiden aanwezig zijn. Wethouder Rouwendal zal  de Duurzame Markt om 10 uur openen met de aftrak van 
de actie Steenbreek, ‘Tegel eruit, plantje erin’, die de gemeente samen met Groei en Bloei organiseert. En 
wethouder Van Eekelen zal de prijsuitreiking doen van de kinderwedstrijd en de meest informatieve kraam.

De Duurzame Markt start om 10 uur en zal tussen 14-15 uur afgelopen zijn. De deelnemende organisaties 
zullen uitleg geven over wat zij doen aan duurzaamheid, en wat inwoners zelf kunnen doen. Ook kunt u 
vragen stellen aan deskundigen, informatiemateriaal meenemen en informatie krijgen over kosten en 
mogelijkheden. Zo kunt u duurzame hapjes proeven die gemaakt zijn door Hart voor Voeding. Er lopen er 
energiecoaches rond van Energy Common LV, zijn er eerlijke en regionale producten  te koop van 
Rechtstreex, kunt u een demonstratie zien van Repair Café en is er alle informatie te krijgen over duurzaam 
in huis (Woonwijzerwinkel), grondstoffen (Avalex) en zonne-energie (Zonne-energie op Maat en  Zon op 
LV). Ook voor de kinderen is er genoeg te doen in de Stadstuin Rusthout!

Deelnemers aan de Duurzame Markt zijn: 
 Energy Common LV (energietransitie). Avalex (informatie over oa Grondstoffen hergebruik)
 Duurzame hapjes, door Klaske Montizaan/ Hart voor voeding: proeven maar!
 de organisatie Rechtstreex, met verkoop van eerlijke en regionale producten;
 Actie Steenbreek: ‘Tegel eruit, plantje erin’
 een demonstratie door de mensen van Repair Café
 Fietsersbond Nederland
 informatie van Duurzaam Den Haag: hoe doen ze het in Den Haag?
 De Gemeente, met energietransitie en andere informatie.
 de Woonwijzerwinkel met een kraam over alles voor een duurzaam huis
 Platform Lokale Democratie over hoe inwoners kunnen participeren in beleid
 Zonneenergie op Maat, over zonnepanelen op daken. En de Coöperatie Zon op LV over collectieve 

aanpak van zon op gemeenschappelijke daken.
 natuurlijk ook de Stichting Duurzaam zelf, met informatie over de Stichting, energietransitie, 

duurzaam groen etc.

De Duurzame Markt vindt buiten plaats, over het hele terrein van Stadstuin Rusthout. Er is een overdekt 
terras voor een eventueel buitje. Alleen bij heel slecht weer en storm zal de Markt worden afgelast. Dit zal 
via de Social Media worden bekend gemaakt.
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