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3 maart: Stichting Duurzaam overhandigt Bomenplant-tips aan wethouders Van Eekelen en Stemerdink
Op dinsdagavond 3 maart om 19.10, vlak voor de Gemeenteraadsvergadering, zal de Stichting Duurzaam LV aan de
wethouders Duurzaamheid en Groen een lijst met tips van inwoners overhandigen, over waar heel goed een boom
geplant kan worden, en met duurzaamheidideeen. Een ieder is welkom dit bij te wonen. De overhandiging vindt
plaats in de Raadszaal van Huize Swaensteijn, Herenstraat 72-74 in Voorburg.
De lijst met tips is de opbrengst van een oproep van Stichting Duurzaam aan inwoners, om tips mee te geven waar
een boom bijgeplant zou kunnen (moeten?) worden. Spontaan stuurden sommige inwoners ook een goed idee
voor meer duurzaamheid mee. De bomenplant-actie was het gevolg van een schenking van door de
Postcodeloterij van 2,25 mln Euro aan de Natuur- en Milieufederaties om de aanplant van 10 mln bomen in
Nederland mogelijk te maken. Diverse gemeenten hebben hiervoor vervolgens suggesties ingediend. De Stichting
Duurzaam LV vindt dat onze gemeente ook nog best wat nieuwe bomen kan gebruiken, en de inwoners deelden
deze mening, er zijn maar liefst 19 tips voor een boom en 13 duurzaamheidstips ingeleverd! We zullen de beide
wethouders vragen of en hoe zij deze tips in praktijk gaan brengen!
Zaterdag 7 maart: Repair-Café in Stadstuin Rusthout (van 11-16 uur)
De Repair-Café’s zijn een groot succes! Ze worden steeds voller en daarom is de openingstijd wat verlengd. Vanaf
11 uur ’s ochtends tot 4 uur ’s middags kunt u naar Stadstuin Rusthout komen om kleine huishoudelijke apparaten
te laten repareren, indien mogelijk. Afgelopen keer zijn er al wethouders en raadsleden gesignaleerd, dus aarzel
niet en kom naar het Repair Café in Rusthout! U mag ook alleen komen kijken en een kopje koffie drinken
natuurlijk! En hebt u twee technische rechterhanden en helpt u graag anderen? We kunnen nog steeds
reparateurs gebruiken!
Zaterdag 21 maart: workshop Rozen snoeien in Stadstuin Rusthout (10-12.30 uur)
Op de eerste lentedag van het jaar zal de stadstuin Rusthout samen met de vereniging Groei en Bloei een
workshop rozen snoeien geven, in onze duurzame Stadstuin. De workshop wordt gegeven door ons bestuurslid Jan
Blokland. De workshop kost haast niets, € 4,50 voor leden Groei en Bloei, € 6 voor niet-leden. Graag vooraf
aanmelden bij Jan Blokland jan.gonnie@alpineflowers.nl).
Vrijdagavonden in maart en april: cursus Tuinonderhoud in Stadstuin Rusthout
Het voorjaar zit er echt aan te komen en daarom start op vrijdagavond 20 maart de succesvolle jaarlijkse cursus
“Tuinonderhoud”. Op de vrijdagavonden 20 en 27 maart, en op 3, 10 en 17 april geeft Groei en Bloei opnieuw deze
leuke cursus, in Stadstuin Rusthout. De cursus wordt gegeven door ons bestuurslid Jan Blokland. De avonden
duren van 19.30 – 21.45 uur en de cursus van 5 avonden kost € 43,50 voor leden van Groei en Bloei en €52,50 voor
niet-leden. Aanmelden graag via jan.gonnie@alpineflowers.nl.
Zaterdag 13 juni: “Tegel eruit, plantje erin”
Alvast een vooraankondiging: op zaterdag 13 juni vindt weer de actie “Tegel eruit, plantje erin” plaats. Dit in het
kader van de landelijke actieweek “Natuur in de Stad” (13-21 juni 2020). U kunt dan bijvoorbeeld een
voorgeveltuintje aanleggen door een paar stoeptegels eruit te halen en een plantje erin te stoppen. U kunt de
tegel inleveren op diverse adressen en u krijgt er een mooi plantje voor terug. Zo kunt u op uw eigen manier een
bijdrage leveren aan het klimaatprobleem en aan het verbeteren van het opvangen van regenwater door de
bodem. In volgende Duurzame Flitsen kunt u meer lezen over deze actie!

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.

Samenwerking Stichting Duurzaam met de gemeente Leidschendam-Voorburg
De stichting Duurzaam LV werkt graag samen met de gemeente als het gaat om het uitvoeren van
duurzaamheidsmaatregelen in onze eigen gemeente. Daartoe vindt regelmatig overleg plaats tussen de stichting
en de verantwoordelijke ambtenaren, maar ook met de wethouder Duurzaamheid, Astrid van Eekelen. Wethouder
van Eekelen is regelmatig aanwezig bij activiteiten van de Stichting Duurzaam. Op woensdag 26 februari vindt weer
zo’n overleg op ambtelijk niveau plaats, over de activiteiten in 2020. Wij zullen u in een volgende Duurzame Flits
op de hoogte brengen van duurzaamheidsactiviteiten die we samen met de gemeente willen gaan oppakken.
Duurzame afvalinzameling in Voorburg-West
Op 26 juni vorig jaar vond – op initiatief van een aantal actieve wijkbewoners – een bijeenkomst plaats tussen de
wijk, Avalex en de gemeente. Verzoek van de inwoners van Voorburg-west was om de afvalinzameling duurzamer
te maken. Doel is om 75% van het afval te scheiden en max 100 kg restafval per jaar per persoon te hebben.
Avalex én de gemeente bleken hiervoor open te staan, en zo kan het dat de komende maanden gestart zal
worden met een alternatieve afvalinzameling in Voorburg-west.Dit naar aanleiding van de pilot in VoorburgMidden. Daarbij zal het PMD (Plastic Metalen Drinkverpakkingen) afval apart worden opgehaald, inwoners kunnen
hiervoor een extra container krijgen. Restafval zal of aan huis worden opgehaald, of bewoners kunnen het dichtbij
wegbrengen naar ondergrondse containers. Het PMD-afval en het restafval zullen om de week worden opgehaald.
Ook in de wijken Stompwijk en Park Leeuwenberg zal restafval en PMD om en om worden opgehaald. En in
Essesteijn heeft het gesprek met Avalex al plaatsgevonden. In uw wijk nog niet? Pak het initiatief met uw
wijkbewoners en vraag Avalex om ook voor uw wijk te kijken wat mogelijk is om afvalinzameling duurzamer te
laten zijn! Zie voor meer informatie op www.avalex.nl onder ‘het nieuwe inzamelen’.
Wijkinitiatieven welkom!
Betrokken inwoners maken het verschil! In een aantal wijken zijn wijkbewoners met elkaar aan de slag om de wijk
duurzamer te maken. In december vond in Voorburg-west een informatie-avond plaats voor inwoners die hun
eigen woning / wijk willen verduurzamen. De belangstelling was groot! Er waren presentaties door Avalex, het
Haags Milieucentrum en het duurzame energiecoöperatief Voorburg-west waarin zij iets vertelden over wat zij
doen aan verduurzaming in de wijk. Na de presentaties vond een interessante en interactieve discussie plaats. Er
werd veel informatie en kennis uitgewisseld. Na afloop bleken er ook inwoners van andere wijken zijn die zoiets
ook graag zouden willen organiseren. De Stichting Duurzaam LV helpt u hier graag bij en is bereid om ook bij u in
de wijk zo’n avond te organiseren, samen met een paar actieve bewoners uit uw wijk. Laat het ons weten!
Verkoop Eneco-aandelen en Voorjaarsnota in de Gemeenteraad Leidschendam-Voorburg
Op 10 februari kwam het bericht naar buiten dat Leidschendam-Voorburg haar Eneco-aandelen heeft verkocht,
voor naar verwachting 140 miljoen Euro (!). De Stichting Duurzaam LV heeft eerder in de Raad gepleit om vanuit
dit geld een reserveringsbudget apart te zetten voor de overgang naar duurzame energie en van het gas af.
Door de oppositie is toen een motie aangenomen om bij Voorjaarsnota te bepalen wat met de opbrengst van deze
aandelen kan worden gedaan om een bijdrage te leveren aan duurzame energievoorziening. Inmiddels is het zover,
D66 heeft al een motie ingediend dat de Raad eerst de criteria moet vaststellen waaraan dit geld besteed mag
worden. De Stichting Duurzaam LV is nieuwsgierig naar deze criteria en denkt graag met de Raadsfracties mee over
een goede en duurzame bestemming van dit geld. Wij laten ons graag uitnodigen in de fractie-overleggen mom
met alle fracties hierover te praten! De Stichting Duurzaam zal zeker aanwezig zijn bij en inspreken bij de
behandeling van de Voorjaarsnota 2020! Denkt u met ons mee? Reacties zijn welkom op
marjanvangiezen@icloud.com.

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

