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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. 

 
 

De Duurzame Flits 

Nieuwsbrief Stichting Duurzaam LV     nr 1 februari / maart 2022   
 
VERKIEZINGSDEBAT DUURZAAM woensdag  2 maart 20 uur in De Plint Leidschendam!!! 
As woensdag organiseren de Stichting Duurzaam LV en Energy Common LV gezamenlijk een verkiezingsdebat over 
duurzaamheid. Want op 14-16 maart vinden de Gemeenteraadsverkiezingen plaats. Natuurlijk hopen we op een 
groen college, dat de ambitieuze doelen voor klimaat, duurzaamheid en energietransitie ook daadwerkelijk gaat 
realiseren. Maar we geven graag een duwtje en gaan de partijen hierop ondervragen. Want hoe duurzaam zijn de 
partijen nu echt? Het staat in ieders verkiezingsprogramma, maar erg concreet zijn de partijen nog niet. Durven ze 
echt door te zetten op het aardgasvrij maken van onze gemeente? Gaan ze iets doen aan de problemen rond 
luchtkwaliteit en houtstook? En wie durft echt een halt toe te roepen aan het opofferen van groen bij 
nieuwbouwprojecten? We gaan het horen, woensdagavond 2 maart. De zaal is open vanaf 19.30 uur, toegang 
gratis. We zijn erg blij dat we dit samen met Energy Common LV kunnen doen, want Energy Common LV wil net als 
wij dat onze inwoners beter betrokken worden bij duurzaamheidsbeleid dan tot nu toe. ‘Informeren’ is echt niet 
hetzelfde als ‘mee aan tafel’. Verderop in deze Duurzame Flits vindt u meer informatie over Energy Common LV. 
 
Stichting Duurzaam in Corona-tijd  
Gelukkig zijn inmiddels de meeste Corona-beperkingen opgeheven en kijken we vooruit naar echte activiteiten! In 
de tweede helft van 2021 hebben we helaas weinig activiteiten fysiek kunnen organiseren. Wel hebben we ons 
flink ingezet in bestuurlijk opzicht: zienswijzen en reacties op gemeentelijke plannen, brieven aan de gemeente, 
meedoen met de Kerngroep Energietransitie, het opstellen van een Toekomstvisie Vergroening en het indienen 
van voorstellen waar het gaat om groen bij bouwprojecten.  
Daarnaast hebben we gewerkt aan versterking en verbreding van het bestuur, Sander Wennekers is benoemd als 
secretaris maar blijft ook coördinator Groen, Winny Vos is terug in het bestuur en zal zich ontfermen over het 
afval- en grondstoffendossier. Wim Hendriks is vrijwilliger Groen. Daar zijn we erg  blij mee, en we hopen met 
elkaar dit jaar nog meer te kunnen doen! Wilt u zelf ook actief worden? Daar zouden we erg blij mee zijn. U bent 
altijd welkom een bestuursvergadering bij te wonen of met ons iets te organiseren. Laat het ons weten! 
In deze Duurzame Flits vindt u een overzicht van activiteiten waarmee we deze maanden hopelijk van start kunnen 
gaan. Ook is ons nieuwe Activiteitenplan 2022 gereed. Hierin staan al onze plannen voor dit belangrijke 
verkiezingsjaar. U kunt het vinden op onze website www.duurzaamleidschendamvoorburg.nl  
 
Donateurs gezocht! 
Voor onze activiteiten in dit verkiezingsjaar, maar ook voor onze acties tegen bomenkap en andere activiteiten zijn 
we dringend op zoek naar donateurs. We ontvangen op dit moment geen enkele subsidie. Uw bijdrage zal zeer 
welkom zijn. Een kleine bijdrage aan de kosten van een verkiezingsdebat, het organiseren van activiteiten en 
informatiebijeenkomsten of het formeel bezwaar maken tegen een kapvergunning zal ons echt helpen deze acties 
te kunnen blijven voortzetten. Wist u dat het formeel indienen van een bezwaarschrift tegen een kapvergunning 
voor een organisatie als de onze 365 euro kost? Toch zullen we het blijven doen waar nodig. Het liefst met uw 
steun. Mocht u een donatie overwegen, laat het ons weten. We komen er in een volgende Duurzame Flits op terug. 
 

Samenwerking met Energy Common Leidschendam-Voorburg 
Na vorig jaar reeds op aantal terreinen te hebben samengewerkt met de stichting Energy Common Leidschendam-
Voorburg, onder andere met de Duurzame Markt, hebben we begin dit jaar afgesproken de samenwerking nog te 
verstevigen. Zo gaan we samen een inloopspreekuur organiseren in Stadstuin Rusthout, waar alle inwoners terecht 
kunnen met hun vragen over energietransitie, luchtkwaliteit, afval etc. Ook willen we samen de wijken in, om met 
inwoners te praten over onder andere energietransitie. U vindt achteraan deze flits een leuke kennismaking met 
Energy Common en haar activiteiten. Zo zoeken ze onder andere nog energie-coaches. Lees vooral verder op 
www.ec-lv.nl 
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Stadstuin Rusthout 
Onze samenwerking met Stadstuin Rusthout zetten we ook in 2022 voort. Het Tuinhuis is onze vaste 
vergaderlokatie en willen we benutten voor goede informatievoorziening aan bezoekers en inwoners. Gelukkig is 
de Stadstuin weer open, het voorjaar komt er immers aan en dan is de Stadstuin op zijn mooist. En er zijn ook 
alweer activiteiten! Iedere eerste zaterdag van de maand, van half 10.30 tot 13.00 uur, start weer het Repair 
Team,  in het tuinhuis van Stadstuin Rusthout. Op zaterdag 12 maart vindt de landelijke actie “NL Doet” plaats, 
waarbij u van harte welkom bent om te helpen de Stadstuin weer klaar te maken voor het nieuwe seizoen. Voor 
meer activiteiten, kijk vooraf op de website: duurzaam@stadstuinrusthout.nl. 
 
Bomen en openbaar groen 
Ons Bomenplan 2021 heeft veel aandacht gekregen en we hebben de toezegging van de wethouder Groen dat hij 
waar mogelijk elementen uit ons Bomenplan zal uitvoeren. We gaan hem daaraan houden. Intussen werken we 
aan een Bomenplan 2022, en we zullen proberen de gemeente hierbij te laten aansluiten. Ook ligt er een 
Toekomstvisie Vergroening, opgesteld door Sander Wennekers, met een meer langetermijnsblik op het groen in 
onze gemeente. Een Toekomstvisie, maar wel een hele praktische, die de gemeente zo kan overnemen! 
 
Bouwprojecten en groen 
De gemeente heeft een Bouwsteen Groene Woongemeente opgesteld, waar wij niet erg gelukkig mee waren. Het 
uitgangspunt is dat er zoveel mogelijk gebouwd moet worden, en het behoud van groen is daar een afgeleide van. 
We nemen actief deel aan informatiebijeenkomsten bij grote bouwprojecten als Klein Plaspoelpolder, 
Ruysdaellaan en Diaconessenhuis. En we hebben formeel bezwaar ingediend tegen de kap van 900 bomen 
vanwege de bouwplannen op Schakenbosch. De gemeente wil ons niet-ontvankelijk verklaren omdat we geen 
belanghebbende zijn, maar daar zijn we het natuurlijk niet mee eens. Er ligt niet voor niets een Bomenplan en ene 
Toekomstvisie Vergroening van onze hand! Onze inzet is en blijft dat woningbouw niet ten koste mag gaan van 
groen maar juist moet leiden tot uitbreiding van groen. Onze gemeente moet wel leefbaar blijven! 
 
Activiteiten Groei & Bloei Leidschendam  
Ook Groei & Bloei is weer gestart met haar activiteiten. Een aantal cursussen is al  bekend. Zo zal  op 31 maart een 
lezing worden gegeven over ‘Natuur dichtbij en ver weg’, door Marcel Batist. Die avond op 31 maart staat verder 
in het teken van de Ledendag, met oa de prijsuitreiking van de Voortuinkeuringswedstrijd en de Tuinmetamorfose-
wedstrijd. De avond vindt plaats in het Dienstencentrum Duivenvoorde. Kijk vooral op de website voor meer 
activiteiten: www.leidschendam.groei.nl. 
 
Wijkinitiatieven  
Betrokken inwoners maken het verschil! In het  voorjaar willen we weer de wijken ingaan, in samenwerking met 
Energy Common LV. Naast energie willen we met de bewoners praten over afvalbeleid en over groen in hun wijk. 
In Stompwijk ondersteunen we de buurt in hun initiatief voor renovatie en uitbreiding van het Pastoorsbos achter 
de Laurentiuskerk. Dat lijkt ook te gaan lukken!  
Als Stichting Duurzaam ondersteunen we buurtinitiatieven graag, kunnen we deskundig advies geven en waar 
nodig de gemeente aanspreken. We gaan graag met u hierover in gesprek. Laat het ons weten. 
 
Samenwerking Stichting Duurzaam met de gemeente Leidschendam-Voorburg 
Stichting Duurzaam heeft deelgenomen aan de Kerngroep Energietransitie en zal ook bij de uitvoering van deze 
plannen betrokken blijven. Uit de eerste informatieavond in de wijk De Heuvel bleek al dat bewoners meer nodig 
hebben van de gemeente dan nu is voorzien. Praktische informatie over duurzame energie inclusief risico’s, 
kosten, wijze van uitvoeren en informatie over de precieze planning. De uitrol van een pilot ‘van het gas af’ kan 
alleen succesvol zijn als de gemeente meer bijdraagt dan een beperkte isolatie- en groene daken-subsidie. Hebt u 
ook ideeën over hoe we onze huizen kunnen verduurzamen en van het gas af kunnen? Laat het ons weten! 
 
De Duurzame Flits 
Wilt u op de hoogte blijven van onze activiteiten of hebt u een vraag of suggestie, mail het ons en meldt u aan voor 
de Duurzame Flits. Wij houden u graag op de hoogte van onze activiteiten. Onze contactgegevens vindt u 
bovenaan deze Duurzame Flits. U vindt alle informatie op de website www.duurzaamleidschendamvoorburg.nl.  
 
Leest u ook vooral hieronder de introductie van Energy Common Leidschendam-
Voorburg, een belangrijke partner voor ons. Wij werken komend jaar graag met hen 
samen! 
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Betaalbare, groene energie voor iedereen  
Energy Common Leidschendam-Voorburg (kortweg: EC-LV) is in 2020 opgericht door inwoners van de 
gemeente om bij te dragen aan een duurzame leefomgeving voor iedereen. Daarbij richten we ons 
specifiek op energie. Wij doen dat vanuit het perspectief van de inwoners, maar samen met de 
gemeente en lokale ondernemers. Door ons als inwoners te organiseren en van elkaar te leren, kunnen 
we besparen op energiekosten, profiteren van collectieve projecten en de zelfredzaamheid van onze 
gemeenschap versterken. 
 
Onze visie 
EC-LV en Stichting Duurzaam LV dringen erop aan dat we niet alleen in de aangewezen wijken aan het 
werk gaan, maar dat álle inwoners beginnen met energie besparen en stappen zetten waar je geen spijt 
van krijgt. Daarmee kunnen we snel resultaten boeken en energiearmoede voorkomen. Bovendien 
pleiten we ervoor aan te sluiten bij wat inwoners belangrijk vinden in hún wijk. Alleen op die manier 
krijgen we voldoende draagvlak. 
 
Oproep 
Samen sterk: EC-LV kan altijd meer leden gebruiken (zie: https://ec-lv.nl/ec-lv-nader-bekeken/) en is 
dringend op zoek naar inwoners die mee willen doen als energiecoach (zie: https://ec-lv.nl/energie-
advies/). 
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