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Stichting Duurzaam in Corona-tijd
Ook het tweede kwartaal van 2021 bracht ons vanwege de Corona-beperkingen nog weinig gelegenheid om
activiteiten te organiseren. Gelukkig heeft het bestuur wel door kunnen werken aan het Jaarverslag, de
werkagenda voor 2021, de prioritering en vooral: versterking van het bestuur, door toetreding van Sander
Wennekers als vrijwilliger en als coördinator Groen. En met hem hebben zich nog een paar vrijwilligers gemeld die
met ons willen meedenken. Daar zijn we erg blij mee, en we hopen met elkaar de tweede helft van dit jaar weer
fysieke activiteiten te kunnen organiseren! Neem af en toe een kijkje op onze website:
www.duurzaamleidschendamvoorburg.nl. Hierop vindt u ook onze documenten, waaronder het Bomenplan 2021
en onze Zienswijze op de Bouwsteen Groene Woongemeente, die de gemeente heeft uitgebracht.
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 deze zomer en het najaar 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 2021
Dit Bomenplan 2021 concentreert zich op de plekken in onze gemeente waar meer bomen en groen zouden
helpen om klimaatverandering tegen te gaan, waaronder hittestress en wateroverlast. We hebben het Bomenplan
officieel aangeboden aan wethouder Kist, met daarbij een bon voor de eerste boom om het plan uit te voeren. We
hebben zelfs aangeboden de boom voor hem te planten ☺. Ook hebben we het plan aan de Gemeenteraad
gepresenteerd, en positieve reacties ontvangen. Ook wethouder Rouwendal reageerde positief: ‘dat moeten we
dan maar doen’. We hopen dat de Gemeenteraadsfracties er net zo over denken en met voorstellen zullen komen
om ons mooie Bomenplan ook echt uit te voeren!

Samenwerking Stichting Duurzaam met de gemeente Leidschendam-Voorburg
Op donderdagavond 8 juli organiseert de gemeente een Webinar/Talkshow over de lokale energiestrategie (LES)
en de Warmtevisie. Hierin kunnen inwoners meedenken en vragen stellen, en worden er toelichtingen gegeven op
de energietransitie, maar ook op wat inwoners zelf kunnen doen. Stichting Duurzaam zal ook aan tafel zitten,
samen met de wethouder Duurzaam en de andere leden van de Kerngroep LES. De Stichting Duurzaam zal ingaan
op hoe we inwoners beter kunnen betrekken. Hebt u nog ideeën hierover? Geef ze ons vast mee! En log vooral in
voor de webinar/talkshow over duurzame energie en energietransitie.
Naast meedenken, blijven we de gemeente ook kritisch volgen. Zo heeft de gemeente de Bouwsteen Groene
Woongemeente opgesteld, waarvan het uitgangspunt is dat er zoveel mogelijk gebouwd moet worden, maar dat
dit niet ten koste mag gaan van het groen. Dat is niet te controleren, en de ervaring leert dat er eerst gebouwd
wordt en daarna pas wordt gekeken of er misschien een boom moet worden bijgeplant. We roepen de gemeente
op om eerst te kijken wat de omgeving aan kan, als het om bouwprojecten gaat, daarna hoe dit de groenstructuur
juist kan verbeteren en dan pas het besluit nemen over hoeveel woningen waar gebouwd mogen worden. En dat
niet aan de projectontwikkelaar over te laten! Deze zienswijze presenteren we ook aan de Gemeenteraad, op
dinsdag 29 juni a.s.

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.

Activiteiten Groei & Bloei Leidschendam
Groei & Bloei is gelukkig weer gestart met haar activiteiten. De Open Tuinendag is dit jaar op zaterdag 31 juli van
10-16 uur. Er kunnen nog tuinen worden aangemeld om opgenomen te worden in de route! De excursies wachten
nog even tot alle Corona-maatregelen opgeheven kunnen worden. Maar kijk vooral op de website voor
aanmelding en meer informatie, ook over de Corona-maatregelen, www.leidschendam.groei.nl.

Stadstuin Rusthout
Onze samenwerking met Stadstuin Rusthout houden we graag in ere. En gelukkig is ook de Stadstuin weer open
voor publiek, en vinden er weer wat activiteiten plaats, natuurlijk nog alles met inachtname van Coronamaatregelen. De tuinpicknicken zijn weer begonnen, de volgende is op 4 juli, en dan op 1 augustus. Op 17 juli is het
weer samen tuinieren. En van 23-27 augustus vindt de Zomerweek plaats. In het najaar kan hopelijk het Repair
Team weer starten. Op dit moment zijn op de Stadstuin allerlei groenten, kruiden en planten te koop, dus ga
gerust eens kijken. Voor de activiteiten, kijk vooraf 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. Helaas is het niet gelukt om een goede lokatie te vinden voor
een buurtinitiatief voor een wormenhotel. Maar ook voor afval zijn buurten bezig te kijken of zij meer afval kunnen
besparen. Wijken kunnen in overleg met de gemeente en Avalex afzonderlijke afspraken maken over meer
gescheiden afvalinzameling. Als Stichting Duurzaam ondersteunen we buurtinitiatieven graag, met informatie,
advisering en via onze contacten met de gemeente. We gaan graag met u hierover in gesprek. 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.

Per 1 juli statiegeld op plastic flesjes
Goed nieuws is dat per 1 juli statiegeld zit op kleine frisdrankflesjes, tot 0,75 l. Hiervoor betaal je 15 cent statiegeld
en de lege flesjes kun je gewoon inleveren bij de supermarkt etc, werkt hetzelfde als de grote flessen. Op Radio
Midvliet heb ik de nieuwe maatregel al mogen toelichten. Wij zijn er blij mee, het zal vooral veel zwerfafval
schelen. Nu de blikjes nog, maar het statiegeld op blikjes volgt pas later.
Duurzame Markt
De Stichting Duurzaam wil in september – samenvallend met de week van de Duurzame Dinsdag – een soort
Duurzame Markt organiseren. Liefst in samenwerking met de gemeente, maar daarover gaan we nog in gesprek.
Als Corona en het weer het toelaten, zal de markt plaatsvinden in de Stadstuin Rusthout. Een datum hoort u nog
van ons. Graag tot dan!

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

