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12 december: informatie-avond voor wijk-bewoners over verduurzaming eigen woning/wijk
Donderdagavond 12 december 20 uur vindt in de aula van de Groen van Prinstererschool een informatie-avond
plaats voor inwoners die hun eigen woning / wijk willen verduurzamen. Een aantal wijken is al bezig, anderen zijn
nog op zoek naar wat ze zelf kunnen doen. Op deze avond informeren inwoners elkaar en komen Avalex, het
Haags Milieucentrum en het coöperatief Voorburg-west iets vertellen over wat zij doen aan verduurzaming in de
wijk. Er is alle ruimte voor het delen van informatie en het stellen van vragen. Ook is er informatie vanuit de
woningbouwcorporaties over wat zij doen aan verduurzaming.
Wilt u ook iets weten over uw huis verduurzamen of samen met buren aan duurzame energie doen? Kom langs!
De avond is vrij toegankelijk, u bent welkom in de Groen van Prinstererschool, Paradijsstraat 51 in Voorburg-west.
Begrotingsbehandeling in Gemeenteraad Leidschendam-Voorburg
Op 5 en 12 november heeft de Gemeenteraad de Begroting 2020 besproken. Stichting Duurzaam LeidschendamVoorburg had de politieke fracties vooraf benaderd met een concept-amendement over de energietransitie. Een
deel van de opbrengst van de verkoop van Eneco-aandelen zou in een bestemmingsreserve moeten worden
gestopt. Hiermee kan de komende jaren de overstap naar duurzame energie in onze gemeente worden
gefinancierd. Veel fracties hebben ons voorstel besproken, de oppositie diende een amendement in om de helft
van de Eneco-opbrengst apart te zetten voor duurzame energie. Dit amendement heeft het helaas niet gehaald.
Wel is met brede steun een motie aangenomen om bij Voorjaarsnota, in april/mei een budget te reserveren voor
de overgang naar duurzame energie. Een mooi resultaat van ons lobbywerk. We zullen dit blijven volgen en staan
in aanloop naar de Voorjaarsnota weer achter de microfoon!
Rusthout Repair Team
Een nieuw initiatief van Stichting Duurzaam LV en Stadstuin Rusthout: Repair Café’s! De eerste is net geweest, en
na de evaluatie kijken we of we dit vaker op een zaterdag kunnen organiseren. Hebt u iets te repareren, een
elektrisch apparaat, een pc, een fiets, en zou u blij zijn met een Repair Café in Leidschendam-Voorburg, laat het
ons weten. En als u op een zaterdag wilt meehelpen met het Repair Café, krijgt u van ons een warme ontvangt!
Kerstmarkt in Stadstuin Rusthout
Op zondag 15 december is er een gezellige Kerstmarkt in Rusthout, met allerlei kerstspulletjes, zelf kerststukjes
maken en ook een veiling. Natuurlijk is er ook koffie, gebak en glühwein! Van 11-16 uur in Stadstuin Rusthout.
Workshop Bloemschikken
Op dinsdagmiddag17 december is er in Stadstuin Rusthout een gezellige kerst-workshop, verzorgd door Groei en
Bloei, speciaal voor Kerst. De middag begint om 14 uur. De kosten zijn € 25/27,50. Aanmelden via
wallyzweekhorst@ziggo.nl Meer info op www.leidschendam.groei.nl
Plan voor 10 miljoen bomen in heel Nederland, gesponsord door de Postcode Loterij
De Postcodeloterij gaat de aanplant van 10 mln bomen in heel Nederland mogelijk maken, met een schenking van
2,25 mln euro aan de Natuur- en Milieufederaties. De Stichting Duurzaam Leidschendam-Voorburg denkt graag
met de Natuur- en Milieufederatie mee waar in onze gemeente best wat bomen bij kunnen. Heeft u tips waar u
graag een (extra) boom zou willen zien? Laat het ons weten! Wij verzamelen al uw suggesties en zullen die aan de

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.

wethouder aanbieden. Zo kan Leidschendam-Voorburg meeprofiteren van het plan “Boom” van de
milieufederaties. Stuur ons uw tip of foto! (marjanvangiezen@icloud.com)

Buurtkracht
Kent u de app al van Stichting Buurtkracht? Deze ‘buurapp’ (let op: zonder ‘t’) richt zich op inwoners van buurten
die iets willen met hun buurt, maar niet goed weten hoe ze andere bewoners kunnen enthousiasmeren hiervoor.
Je kunt de app simpel downloaden, je buurt opgeven en je wordt op de hoogte gehouden van activiteiten in de
buurt. Of je kunt zelf een activiteit voorstellen. Zo zijn al heel wat geveltuintjes ontstaan. Misschien een idee voor
uw buurt?
Fietspaden door en langs winkelcentrum The Mall of the Netherlands
De Fietsersbond maakt zich hard voor goede en veilige fietspaden langs en door The Mall. Het winkelcentrum is al
deels verbouwd en erg mooi geworden. Beslist een bezoekje waard. Natuurlijk is het duurzaam om op de fiets te
komen, maar dan moet er wel een veilige route rond de Mall zijn. De Stichting Duurzaam staat in nauw contact
met de Fietsersbond om inbreng te leveren in deze discussie met gemeente en the Mall.
In maart en april 2020 cursus tuinonderhoud in Stadstuin Rusthout
In het voorjaar start een nieuwe cursus tuinonderhoud, gegeven door Groei en Bloei, Jan Blokland. In vijf
vrijdagavonden komt u alles te weten over tuinonderhoud, duurzame tuinen en alles daaromheen. Aanmelden kan
nu al via jan.gonnie@alpineflowers.nl
Nationale Tuinvogeltelling
De Nationale Tuinvogeltelling komt er weer aan! Op 26 januari nodigen we u allemaal uit de vogels in uw tuin te
tellen. Op landelijke websites vindt u meer informatie. De Stichting Duurzaam is ook geïnteresseerd in uw telling,
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 meld 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

