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Stichting Groen Licht 

• Groen- & natuurbehoud • Natuureducatie • Zwerfvuilacties 

• Behoud biodiversiteit in Kaag en Braassem 

 

     

Datum: 3 Januari 2021 

 

Betreft: Activiteiten 2021 & Plannen 2022 

 

In tijden van Corona worden meer en meer mensen zich bewust van de natuur in hun 

directe omgeving. Als Stichting Groen Licht hebben wij het afgelopen jaar met een 

aangroei van het aantal vrijwilligers te maken gekregen. Naast vrijwilligers (8) die zich 

inzetten voor meer groen en natuur in onze gemeente is het aantal mensen dat zich 

heeft aangemeld om hun eigen straat zwerfvuilvrij te houden toegenomen tot 112 
straten. Tevens is de groep straatjutters gegroeid naar 13 personen.  

Het ommetje in het lokale groen is voor veel mensen een rustpuntje in deze 

coronatijden, een moment van ontspanning en rust. Verder geeft het prikken van 

zwerfafval direct resultaat: een schone straat maar ook een sterk gevoel van 

genoegdoening en in het geval van de Straatjutters een sterke groepsdynamiek (dat 

hebben we samen mooi voor elkaar). Dat is in tijden van Corona een welkome 

afwisseling op alles wat niet kan of extra lastig is. Het werk van de “prikkers” maakt het 

ommetje in de wijk weer aangenamer: op een schone straat is het fijner recreëren!  

In deze notitie vindt u een korte opsomming van de activiteiten van 2021 en een 
overzicht van de plannen voor 2022.  
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Activiteiten 2021 

Straatjutters: 
Iedere 2 weken op vrijdagmorgen gaat een groep Straatjutters op pad om een wijk of 
dorp schoon te maken, dus van zwerfvuil te ontdoen. We zijn dan met een groep van ca. 
13 vrijwilligers. Deze zijn intussen op de hoogte gebracht om opvallende zaken in een 
wijk of straat aan ons bestuur te melden. Deze geven wij dan weer door aan de 
betreffende gemeenteambtenaren. Wij denken dan aan verkeersgevaarlijke plekken, 
tegels die loszitten, grote hoeveelheden afval die ergens ophopen, een fiets of een 
vuilnisbak die in de sloot ligt, etc. Zodat de gemeente schoner en veiliger wordt. De 
groep bestaat grotendeels uit ouderen (12 zijn 65+) en biedt hun een gevoel van 
samenhorigheid en een nuttige activiteit in de buitenlucht. 
 

Adopteer een straat 
Op dit moment zijn er al ruim 112 straten geadopteerd in de diverse dorpen van onze 
gemeente. Het opruimen van zwerfafval geeft veel deelnemers een gevoel van 
genoegdoening en draagt bij aan een schone buurt. Het prikken wordt vaak uitgevoerd 
i.s.m. de jongsten van onze gemeente wat bijdraagt aan een versterkt milieubewustzijn 
bij de jeugd.  

 

Thema dag seizoenen bij Stichting Jakobus 
Bij Stichting Jakobus zijn het afgelopen jaar 2 themabijeenkomsten rondom de 

seizoenen georganiseerd te weten: zomer (27 deelnemers) & herfst (20 deelnemers) 

(winter is door Corona komen te vervallen). Het seizoen kwam aan bod in verhaal en 

beleving. Zo werden in de zomer diverse bloemen meegenomen en besproken en is er 

thee gedronken van watermunt uit de polder. Bij het thema herfst is er onder het genot 

van een kop pompoensoep gepraat over noten, zaden, boombladeren en kwamen 

diverse opgezette tuinvogels aan bod.  
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Bezoek eenzame oudere 

Regelmatig is in 2021 een dementerende oude man (zonder familie) van inmiddels 91 

jaar bezocht. 

Diverse excursies 
- In de zomer hebben wij voor Woutje Brugge 2 uilenbijeenkomsten met ca. 50 

kinderen georganiseerd 

  
- In het najaar hebben wij voor de locatie Kaskade van Kindkracht een 

uilenexcursie voor 20 kinderen georganiseerd; 
- De slootjes- en vleermuisexcursies en de boottocht op de Kagerplassen voor  

jongeren met een beperking zijn ivm corona helaas komen te vervallen. 
 

Groenlobby 
Met een aantal vrijwilligers hebben wij een groenlobby georganiseerd om de diverse 

politieke partijen van de gemeenteraad te enthousiasmeren voor een ambitieuzere 

agenda voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen: meer groen maakt mensen 

blij. Deze actie heeft er toe bijgedragen dat er een aantal nieuwe vrijwilligers zich 
gecommitteerd hebben aan Stichting Groen Licht. 

Zienswijze Braassemerland 
Wij hebben een pleidooi geschreven om een groene hoek (nabij zwemsteiger en 

jachthaven) in de Veense polder te behouden als onderdeel van het Braassemerland. Dit 

heeft geleid tot een artikel in het Leids Dagblad. Verder hebben we een zienswijze 

ingediend tav de vaststelling van de omgevingsvisie. Ook hier hebben we gepleit voor 

integratie van bestaand groen in (nieuw)bouw wijken. 

Overig 
• Het uitvoeren van vogeltellingen; 

• Onderhouden van nestkasten; 

• Planten van bomen t.a.v. de actie van Meerbomen.nu; 

• Werkzaamheden in openbaar groen zoals in de Bult; 

• Beoordelen van Maaibeleid van de gemeente; 

• Volgen van het bomenbeleid van de gemeente Kaag en Braassem en eventueel 

bezwaar maken tegen ingediende kap verzoeken; 
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Plannen 2022 
Stichting Groen Licht meer zichtbaar maken 
Signalen: 

Meer en meer mensen zien het belang van meer groen in hun leefomgeving. Een groene 

omgeving maakt mensen gelukkiger, het nodigt uit om naar buiten te gaan en actief te 

worden en het verbindt mensen. Wij  krijgen veel signalen dat inwoners graag zelf aan 

de slag willen, in hun eigen tuin, maar ook willen ze graag hun straat vergroenen; 

Bij veel inwoners is de Stichting Groen Licht niet bekend en/of is niet duidelijk welke 
activiteiten de stichting uitvoert; 

Activiteiten 

• Komend jaar willen we de informatievoorziening verder uitbreiden: update van 

de website, folder, contact leggen met regionale bladen en sociale media;  

• Verder willen we tips, trucs en informatie delen met inwoners om hun tuinen 

groener en biodiverser te maken en hen uitdagen lekker zelf aan de slag te gaan 

in hun tuin; 

• Daarnaast willen we het “Groen en Doen” initiatief van de gemeente verder 

versterken en kijken of we inwoners kunnen enthousiasmeren om (delen van) 

het groen in hun straat te adopteren. 

MAG thema’s: Versterken van organisatie, meer vrijwilligers aantrekken / bestrijden 

eenzaamheid / positieve gezondheid. 

Straatjutters 
Signalen: 

De Straatjutters speuren de omgeving af naar zwerfafval. Andere zaken die opvallen 

worden teruggekoppeld naar de gemeente. Te denken valt aan onveilige situaties, 

losliggend trottoir, dumpplek van afval, etc; 

Activiteiten: 

De Straatjutters willen we komend jaar uitrusten met nieuwe signaleringshesjes zodat 

ze goed herkenbaar en zichtbaar zijn langs de kant van de weg; 

Verder bekijken we de mogelijkheid om het Straatjutters initiatief (nu Roelofarendsveen 

en Oude Wetering) onder de aandacht te brengen in de andere woonkernen. Hiervoor 
wordt contact gezocht met de dorpsraden. 

MAG thema’s: Versterken van organisatie, meer vrijwilligers aantrekken / bestrijden 

eenzaamheid / positieve gezondheid / voorkomen uitval ouderen (binnen de club) 

Adopteer je straat 
Dit blijft een doorlopend succes. Met enige regelmaat mogen we weer een inwoner 

uitrusten met een vuilgrijper, vuilniszakhouder, handschoenen, vuilniszakken en 

veiligheidshesje zodat ze klaar zijn voor hun prikactiviteiten. Hier zullen wij mee 
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doorgaan komend jaar. Het schoonhouden van je straat kun je heel goed doen met een 

buurtgenoot. Zo is het gezellig, ben je lekker bezig en geeft het veel voldoening. 

MAG thema’s: Versterken van organisatie, meer vrijwilligers aantrekken / bestrijden 

eenzaamheid / positieve gezondheid  

Themadag Stichting Jakobus 
In navolging van de 2 themadagen van 2021 zijn wij voornemens om in 2022 weer 
enkele seizoensgebonden themadagen ism Stichting Jakobus te organiseren; 

MAG thema’s: Dementie  

Excursies 

• Slootjesexcursies (eventueel in samenwerking met de Kiem en / of VJR) 

• Uilenbijeenkomsten (eventueel in samenwerking met de Kiem en / of VJR en 

Woutje Brugge) 

• Vleermuizenexcursie 

• Poldertocht  

• Boottocht voor jongeren met een beperking 

MAG thema’s: Talentontwikkeling (jeugd in contact brengen met natuur) / mensen met 

een lichamelijke en verstandelijke beperking; 

Groen fonds 

Ook in 2022 is Stichting Groen Licht weer bereikbaar voor verzoeken voor het ophangen 

van nestkasten en plaatsen van Insectenhotels. Daarnaast wordt dit jaar geprobeerd om 

een aantal eenden trappen te realiseren en deze op verzoek te plaatsen bij particulieren. 

Groenbeleid 
In navolging van 2021 hoopt stichting groen licht in samenwerking met de gemeente 

Kaag en Braassem invulling te geven aan een groenplatform. Uit dit groenplatform 

hopen we vorm te kunnen geven aan een groenagenda waaruit een groenvisie 

gerealiseerd kan worden. Deze groenvisie kan de basis van vormen een 
meerjarenbegroting voor een structureel groenontwikkelingsbudget. 

Verder zullen wij ons actief blijven inzetten voor een groene gemeente en de gemeente 

gevraagd en ongevraagd voorzien van advies. Indien nodig zullen we m.b.v. het indienen 

van zienswijzen de gemeente vragen om verduidelijking van het beleid t.a.v. natuur / 
biodiversiteit en openbaar groen. 
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