
Nieuwsbrief Leiderdorp Duurzaam 

 Op weg naar een duurzamer Leiderdorp! 

 Wethouder Olaf McDaniel over duurzaamheid in Leiderdorp 

 Samen aan de slag! 

 Interview met Pieter Westers, adviseur veiligheid en milieu bij Alrijne Ziekenhuis 

 Duurzame tips 

Op weg naar een duurzamer Leiderdorp! 
De gemeente Leiderdorp wil samen met inwoners, organisaties, verenigingen en ondernemers werken aan een 

duurzamer Leiderdorp. Hiervoor wordt een momenteel een duurzaamheidsagenda opgesteld. Hierin worden aan de 

hand van de thema’s Energie, Afval, Mobiliteit, Wonen, Ondernemen, Duurzaam leven, Klimaatadaptie en 

Voorlichting de kansen uitgewerkt die samen met de omgeving zijn benoemd.  In deze nieuwsbrief houden wij u op 

de hoogte van de voortgang van de duurzaamheidsagenda voor Leiderdorp! 

 

Olaf McDaniel, wethouder Duurzaamheid 
 

Op 31 oktober is Olaf McDaniel beëdigd als wethouder. Hij heeft de portefeuille 

duurzaamheid overgenomen van wethouder Jeff Gardeniers. Hieronder vertelt hij hoe hij 

als portefeuillehouder bij wil dragen aan meer duurzaamheid in Leiderdorp.  

 “Momenteel werken we aan het opstellen van een duurzaamheidsagenda voor 

Leiderdorp. Duurzaamheid is een onderwerp dat ons allemaal aangaat. Hoe gaan wij als 

Leiderdorp in de toekomst om met thema’s als energie, mobiliteit en afval? Hoe zorgen 

we ervoor dat Leiderdorp klaar is voor de opgaven van de toekomst en hoe kunnen we 

hier op lokaal niveau invulling aan geven?  

Betrokkenheid vanuit de omgeving is belangrijk voor het opstellen van een 

duurzaamheidsagenda waar we daadwerkelijk mee aan de slag kunnen. Daarom zijn de 

gemeente, ondernemers, maatschappelijke organisaties, verenigingen, scholen en inwoners op creatieve wijze met 

elkaar in gesprek gegaan. Hier zijn veel mooie ideeën uitgekomen,  ideeën voor de toekomst maar ook ideeën waar 

we eigenlijk nu al mee aan de slag kunnen. Zo kunnen we duurzaamheid een onderdeel maken van ons dagelijks 

leven. 

Met kleine aanpassingen kunnen we namelijk al een hoop bereiken. Denk bijvoorbeeld aan meer en beter 

afvalscheiden, gebruik maken van regentonnen om hemelwater op te vangen en het nemen van energiebesparende 

maatregelen  in en om het huis.  

De gemeente moet uiteraard ook het goede voorbeeld geven. De komende weken gaan we kijken of we in het 

komende jaar veel daken van gemeentelijke gebouwen milieuvriendelijker kunnen maken door er zonnepanelen op 

te plaatsen, voor een schone  energieproductie. En binnenkort verwachten we de uitkomst van een studie of er, 

kleinschalig, in Leiderdorp met windenergie kan worden gewerkt. Ook het stimuleren van elektrisch rijden hoort 

daarbij. We bieden op steeds meer locaties de mogelijkheid om een oplaadpaal te plaatsen. Allemaal stapjes in de 

goede richting. Het komende anderhalf jaar hopen we een flink aantal van deze belangrijke stapjes te zetten.  

Leiderdorp is een betrokken gemeente, dit zien we aan de vele initiatieven vanuit de omgeving. Ik heb er dan ook 

alle vertrouwen in dat we straks aan de slag kunnen met een breedgedragen en uitvoerbare duurzaamheidsagenda.”  



Samen aan de slag! 
Op basis van de uitkomsten van het burgerpanel en de eerste 

duurzaamheidsavond zijn doelgroepbijeenkomsten gehouden 

waarin we per thema met elkaar aan de slag zijn gegaan. Afgelopen 

maanden hebben we benut om input op te halen: wat leeft er 

onder de Leiderdorpse inwoners, instellingen en ondernemers? 

Wat vinden jullie belangrijk en hoe kunnen we een gezamenlijke 

ambitie op het gebied van duurzaamheid formuleren? Op creatieve 

wijze zijn de kansen in beeld gebracht en hoe wij deze samen met 

de omgeving kunnen realiseren. Klik hier voor een overzicht van 

de belangrijkste uitkomsten. 

Interview met Pieter Westers, adviseur veiligheid en milieu bij Alrijne Ziekenhuis.  
Samen met inwoners, (maatschappelijke) organisaties en ondernemers willen we invulling geven aan de 

duurzaamheidsagenda. Hiervoor zijn we in gesprek met doelgroepen en laten wij de komende periode inspirerende 

voorbeelden zien van de initiatieven die zij nemen op het gebied van duurzaamheid. 

 
Ditmaal brengen wij het initiatief in beeld van Alrijne Ziekenhuis, met locaties in Leiderdorp, Leiden en Alphen aan 

den Rijn. Hiervoor hebben wij gesproken met Pieter Westers, adviseur veiligheid en milieu bij Alrijne Ziekenhuis. Hij 

vertelt onder andere over de aanschaf van een composteermachine, een in het oog springende duurzame 

investering waarmee het volume aan etensresten wordt gereduceerd met 80%. Klik hier voor het volledige 

interview.  

 

Duurzame tips: 

 Doe mee aan de warmetruiendag op vrijdag 17 februari 2017! Zet de verwarming lager, trek een warme trui 

aan en bespaar gezellig en comfortabel 6% energie - en dus 6% CO2 - per graad! Meedoen is eenvoudig: 

acties kun je aanmelden op www.warmetruiendag.nl   

 Energie besparen is ook een kwestie van doen en laten, zonder dat je enorm hoeft te investeren. 

Bijvoorbeeld door slim te verwarmen, korter te douchen en de was buiten te laten drogen. Vaak een kleine 

moeite om de dingen anders te doen. Check hier de voor de klimaatklappers 

https://www.milieucentraal.nl/klimaatklappers/page2.html. 

 Hoe klimaatbewust ben jij eigenlijk? Doorloop de 10 vragen en ontdek hoeveel je echt weet over de impact 

van je keuzes in het dagelijks leven op het klimaat. Ben je een echte klimaatexpert of sta je voor aap? De hier 

de klimaatquiz https://www.milieucentraal.nl/klimaat-en-aarde/klimaatklappers/klimaatquiz/ 

 Gemiddeld zorgt elke Nederlander per jaar voor bijna 500 kg afval, hiervan wordt momenteel 51% 

hergebruikt. In het tweede Landelijk Afvalbeheersplan wordt het doel gesteld om dit in 2020 tot 75% te 

verhogen. Want recyclen kunnen we allemaal. Download de app Recyclemanager en ga aan de slag!! 

 
Blijf op de hoogte! www.leiderdorp.nl/duurzaam  

Volg Leiderdorp Duurzaam ook op social media 
Twitter: Twitter.com/LdpDuurzaam 
Facebook: facebook.com/leiderdorp-duurzaam 
Instagram: instagram.com/leiderdorpduurzaam 

https://portal.net-mr.com/207685/23/Leiderdorp_portal/nieuwsbrieven/BBPLEID16A_definitief.pdf
https://www.leiderdorp.nl/bestuur_en_organisatie/beleid/leiderdorp_duurzaam/duurzaamheidsnieuws/doelgroepbijeenkomsten_duurzaamheid/
https://www.leiderdorp.nl/bestuur_en_organisatie/beleid/leiderdorp_duurzaam/duurzaamheidsnieuws/doelgroepbijeenkomsten_duurzaamheid/
https://www.leiderdorp.nl/bestuur_en_organisatie/beleid/leiderdorp_duurzaam/koplopers_in_duurzaamheid/duurzaam_alrijne/
https://www.leiderdorp.nl/bestuur_en_organisatie/beleid/leiderdorp_duurzaam/koplopers_in_duurzaamheid/duurzaam_alrijne/
http://www.warmetruiendag.nl/
https://www.milieucentraal.nl/klimaatklappers/page2.html
https://www.milieucentraal.nl/klimaat-en-aarde/klimaatklappers/klimaatquiz/
http://www.omgevingsweb.nl/nieuws/landelijk-afvalbeheerplan-lap2-ingrijpend-gewijzigd
http://futureproof.community/oplossingen/binbang-wil-je-met-me-scheiden
http://www.leiderdorp.nl/duurzaam
https://twitter.com/LdpDuurzaam
https://www.facebook.com/Leiderdorp-Duurzaam-1538188489817547/?fref=ts
https://www.instagram.com/leiderdorpduurzaam

