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PERSBERICHT 

Leidschendam-Voorburg, 27 februari 2022   

 

Stichting Duurzaam Leidschendam-Voorburg organiseert openbaar verkiezingsdebat op 3 maart in De Plint 

 

De Stichting Duurzaam Leidschendam-Voorburg organiseert samen met Energy Common Leidschendam-Voorburg op 

woensdag 3 maart een openbaar Duurzaam Verkiezingsdebat. De woordvoerders van de diverse politieke partijen zijn 

uitgenodigd om onder leiding van Marjan van Giezen (Stichting Duurzaam) en Hank Ort (Energy Common LV) in 

discussie te gaan over hoe duurzaam ze nu echt zijn. En hoe zij de inwoners hierbij willen betrekken.  

 Het debat vindt plaats in de grote zaal/kantine van wijkcentrum De Plint in de Prinsenhof, Leidschendam, en start om 

20 uur (zaal open, koffie om 19.30). Uiterlijk 22 uur wordt het debat afgesloten. Iedereen is welkom om mee te doen 

en mee te praten, toegang gratis. 

 

Hoe duurzaam zijn de politieke partijen echt?  

De Stichting Duurzaam en Energy Common LV hebben alle verkiezingsprogramma’s onder de loep genomen, Heel 

tevreden met het resultaat zijn ze nog niet. Marjan van Giezen: “ Er is best wel wat ambitie, er staan her en der ook 

nieuwe voorstellen in, maar erg concreet wordt het nog niet. Meer groen in de gebouwde omgevingen meer groen bij 

nieuwbouw klinkt heel goed, maar hoe dwing je dat af als het om een commerciële projectontwikkelaar gaat”? Hank 

Ort: “Energietransitie is ook een dankbaar onderwerp in de verkiezingsprogramma’s , maar hoe dit gefinancierd moet 

worden en hoe inwoners hierbij betrokken worden, is niet helder.”   

 

Naast energietransitie en groen-beleid komt ook het afvalbeleid aan de orde, en luchtkwaliteit/mobiliteit. Aan de hand 

van stellingen zullen de deelnemers worden uitgedaagd concrete voorbeelden te geven van wat zij gaan doen als ze in 

Raad of College zitten. Natuurlijk hopen we nieuwe, creatieve en kansrijke voorstellen te horen van de kandidaat-

raadsleden! 

De Stichting Duurzaam en Energy Common LV willen vooral graag horen hoe de nieuwe Raadsleden onze inwoners 

beter gaan betrekken bij hun duurzame plannen, en hoe zij inwoners gaan ondersteunen om hun huis en omgeving 

duurzamer te maken. Want beleid maak je misschien in de Raadszaal, maar je beleeft het pas echt op straat! 

 

Kortom, er zijn heel wat vragen te stellen aan de woordvoerders van de politieke fracties die meedoen aan de 

verkiezingen. We horen graag hoe ambitieus ze zijn maar vooral hoe ze die ambities gaan waarmaken!  
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