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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 11 maart 2021 
 
 
Stichting Duurzaam in Corona-tijd  
Het eerste kwartaal van 2021 heeft nog niet veel versoepelingen opgeleverd waar het gaat om het organiseren van 
activiteiten in Corona-tijd. Fysieke activiteiten konden helaas nog niet plaatsvinden. Wel zijn we achter de 
schermen hard aan het werk. Enerzijds in onze contacten met de gemeente, met name op het gebied van 
energietransitie en groen. Anderzijds benutten we deze rustige tijd door bijvoorbeeld onze website up to date te 
maken. Neem vooral een kijkje op de vernieuwde website: www.duurzaamleidschendamvoorburg.nl. Hierop vindt 
u ook onze documenten, waaronder het net gereed gekomen Jaarverslag 2020 en het Activiteitenplan 2021. 
Tenslotte hebben we begin 2021 een nieuw bestuurslid annex Coordinator Groen erbij: Sander Wennekers. Hij 
heeft al van zich laten horen met het Bomenplan 2020, en er zal ook een Bomenplan 2021 verschijnen. We zijn blij 
met de versterking van het bestuur in de persoon van Sander Wennekers! 
Wilt u zelf ook actief worden? Daar zouden we erg blij mee zijn. U bent altijd welkom een bestuursvergadering  bij 
te wonen of met een van de bestuursleden een informerend gesprek te voeren. Laat het ons weten! 
 
In deze Duurzame Flits vindt u een overzicht van de activiteiten waarmee we dit voorjaar en de zomer hopelijk van 
start kunnen gaan, vanzelfsprekend met inachtneming van de Corona-richtlijnen van het RIVM.Natuurlijk zijn we 
afhankelijk van de ontwikkelingen rond Corona, kijk daarom altijd eerst op onze website voordat u een activiteit 
bezoekt. U kunt ons ook altijd mailen, appen of bellen. 
 
Het Bomenplan 
Om  te voldoen aan het Klimaatakkoord moet het aantal bomen in Nederland de komende 10 jaar met 1% groeien, 
dat is 1% per jaar. Leidschendam-Voorburg heeft zo’n 80.000 bomen. Dat betekent dat er dit jaar 800 bomen bij 
moeten komen. Vorig jaar hebben we de inwoners gevraagd om goede plekken aan te wijzen voor een nieuwe 
boom. Dat heeft met enige druk toch tot  wat nieuwe aanplant door de gemeente geleid. Dit jaar willen we ons 
vooral richten op klimaatverandering en hittestress: hoe zorg je met een goed bomenplan voor voldoende 
schaduw op pleinen en drukke plekken, en hoe benut je bomen om meer luchtverontreiniging op te vangen? De 
Stichting Duurzaal zal daarom in het voorjaar met een Bomenplan 2021 komen. U kunt ons hierbij helpen, als u 
nog pleinen of plekken weet waar bomen kunnen zorgen voor meer schaduw  en stof afvangen, laat het ons vooral 
weten. We gaan ook zelf op speurtocht in onze gemeente. Op de fiets natuurlijk!  
 
Samenwerking Stichting Duurzaam met de gemeente Leidschendam-Voorburg 
De gemeente werkt hard aan een Lokale Energie Strategie (de LES). De gemeente wil in 2050 CO2-neutraal zijn, en 
alle huizen van het aardgas af. Daarvoor moet nog veel worden uitgezocht. Bedoeling is dat met een pilot wordt 
gestart om huizen aardgasvrij te maken. Op dit moment wordt gekeken hoe zo’n pilot eruit zou moeten zien en 
wat een geschikte wijk of buurt is voor zo’n pilot. De Stichting Duurzaam denkt hierin met de gemeente mee, 
samen met andere maatschappelijke organisaties als Energy Common en het Platform Lokale Democratie, en met 
de woningcorporaties en het MKB.  
 
Activiteiten Groei & Bloei Leidschendam  
Gelukkig kan een aantal activiteiten van Groei & Bloei gewoon doorgaan. Zo vindt op 20 april een lezing plaats 
(online, via Zoom) met de titel ‘Composteren kan je zelf ook!’. Op 12 juni is de jaarlijkse actiedag ‘Tegel eruit, plant 
erin’. En in die week (12-20 juni) is het ook de Nationale Tuinweek, met Plantjesdag en de Open Tuinendag (19 
juni.  Daarnaast zullen diverse cursussen en workshops worden gegeven. Kijk vooral op de website voor 
aanmelding en meer informatie, ook over de Corona-maatregelen, www.leidschendam.groei.nl. 
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Stadstuin Rusthout 
Onze samenwerking met Stadstuin Rusthout houden we graag in ere. Als de Corona-maatregelen versoepeld zijn, 
hopen we hier weer bijeenkomsten en workshops te kunnen houden. Maar sinds kort is de Stadstuin open voor 
kinderen tot 12 jaar met max 2 begeleiders, en vinden er weer wat activiteiten plaats. Kijk hiervoor op de website: 
duurzaam@stadstuinrusthout.nl. 
 
Wijkinitiatieven blijven welkom, ook in Corona-tijd 
Betrokken inwoners maken het verschil! In een aantal wijken zijn al leuke initiatieven ontstaan van actieve 
wijkbewoners die hun wijk duurzamer willen maken. Zo overweegt een buurt in Voorburg-west om een 
gezamenlijk wormenhotel neer te zetten. Ook wordt gekeken naar wijkgerichte afvalinzameling. In diverse wijken 
zijn nieuwe ondergrondse afvalcontainers geplaatst. Wijken kunnen in overleg met de gemeente en Avalex 
afzonderlijke afspraken maken over meer gescheiden afvalinzameling. Ook op het gebied van energietransitie 
lopen diverse initiatieven in wijken.  
Als Stichting Duurzaam ondersteunen we deze initiatieven graag, met informatie, advisering en via onze contacten 
met de gemeente. Vanwege Corona kunnen we nu geen grote avonden organiseren. Maar we gaan wel graag met 
u hierover in gesprek – in kleine kring. De Stichting Duurzaam LV helpt u graag met informatie over duurzame 
energie en werkt daarbij samen met Energy Common, die speciale duurzame energieambassadeurs heeft opgeleid 
om bewoners te informeren over wat zij in eigen huis en wijk kunnen doen.  
 
Nieuw Activiteitenplan Stichting Duurzaam  
De Stichting Duurzaam LV heeft een nieuw Activiteitenplan 2021, dat zij binnenkort aan de wethouder hoopt te 
kunnen aanbieden. Maar u kunt het natuurlijk nog eerder lezen, via onze website 
www.duurzaamleidschendamvoorburg.nl. 
Hebt u nog activiteiten aan te melden of suggesties? Deze zijn van harte welkom! U kunt deze kwijt bij onze 
webmaster, Quinten Wennekers, qwennekwers@gmail.com 
 
 
 
 
 
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 geïnformeerd over onze activiteiten! Onze contactgegevens vindt u 
bovenaan deze Duurzame Flits. U vindt alle informatie ook op de website 
www.duurzaamleidschendamvoorburg.nl. Graag tot ziens dus! 
 
 
 
 
Marjan van Giezen       
Voorzitter Stichting Duurzaam Leidschendam-Voorburg 
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