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NIVON NIEUWS van afdeling Zuid-Holland West 
 

Kijk ook op:     http://www.nivon-zuid-holland.nl   voor laatste nieuws 
 
Het Nivon afdeling Zuid-Holland West e-mail nieuws  voor de maand december 2020  
 

5 dec 
11.00 uur 

 
Bezoek aan de voormalige gevangenis, nu museum, Oranjehotel, Van Alkemadelaan 
1258, Scheveningen. De ingang is op de hoek met de Stevinweg. (Dus niet via het oude 
poortgebouw aan de pompstationweg.) 
Als corona het toestaat krijgen we een introductie voorafgaand aan het bezoek.  
OV bus 22 of 23 halte Duinkerksestraat. Stevinstraat inlopen tot aan Van Alkemadelaan; op 
de hoek is de ingang. 
Aanmelden, uiterlijk 2 december, bij marliesleegwater@gmail.com of 06-33194594, in 
verband met beperkt aantal deelnemers ook. 
 
Nu de musea weer open mogen kan dit bezoek doorgaan, aldus het museum, 15 
deelnemers kunnen in een slot van een half uur. Na de introductie in een zaal gaat 
ieder individueel met een audioguide door het museum.  
N.B.  Een ticket ook tevoren via de website van het museum reserveren voor het slot 
van 5 december 11.00 uur. Museumjaarkaart is helaas niet geldig. 

 
Andere activiteiten zijn opgeschort vanwege coronamaatregelen  

(donderdagavonden en wandelcafe Leiden)  
TIPS voor drie andere acties:      
 

1 Petitie Behoud duinvallei Watergat tekenen 
 

https://petities.nl/petitions/behoud-duinvallei-watergat?locale=nl 
 
Kijk voor de achtergronden op 
https://www.knnv.nl/afdeling-delfland/behoud-duinvallei-watergat 
 

2 Actie Statiegeld tegen zwerfafval 2 december 
 

Op woensdag 2 december 2020 vergadert op het Binnenhof in Den Haag de vaste commissie voor 
Infrastructuur en Waterstaat over de circulaire economie. Er zal van 13.00 tot 17.00 uur met Tweede 
Kamerfracties onder andere worden gesproken over statiegeld op drankblikjes en plastic flesjes. Er is nu 
jaren gesproken over binnenkort, rustig aan, de industrie kan dat zelf wel, uitzonderingen, stappenplan, 
concept, voornemens. Wij, zwerfafval rapende burgers, zijn daar helemaal klaar mee. 
Om 12.45 uur gaan we op het Binnenhof de betrokken Kamerleden zeggen dat we per 21 maart 2021 
statiegeld op ALLE plastic flesjes en blikjes willen, zonder uitzondering. Ook hopen wij minister Stientje 

Uit op de Vrije Zaterdagochtend  
Deelname voor leden is gratis; niet leden betalen € 2,50, kinderen 3 t/m 17 jaar € 1,00 (tenzij anders 

vermeld). De activiteit duurt meestal ca 2 uur. 
Aanmelden is altijd nodig in verband met corona preventie. Meegaan is altijd op eigen risico. 

De toegang tot musea voor niet-museumkaarthouders is voor eigen rekening. 
 

 
Zaterdag 

Contactpersoon: 
Marlies Leegwater marliesleegwater@gmail.com  telefoon 079-3411955 of  06-33194594 
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van Veldhoven het zwerfafval te kunnen aanbieden dat we vlak daarvoor rondom het Binnenhof bij 
elkaar geraapt hebben. Uiteraard met anderhalve meter afstand tot elkaar en met recyclebare 
mondkapjes op.  
Om 12 uur verzamelen wij ons met zoveel mogelijk andere vrijwillige zwerfafvalrapers onder het 
standbeeld van Willem van Oranje op het Plein. Tot 12.45 uur gaan we met onze grijpstokken en 
vuilniszakken op pad om zwerfvuil te verzamelen. Uit ervaring weten wij dat je in drie kwartier 
verbazingwekkend veel afval kunt vinden.  
Wij hopen dat vele bezorgde burgers ons een handje komen helpen om een grijpstok te steken voor de 
ongebreidelde verspreiding van zwerfafval door ons mooie land. 
Een nieuwe lente en een nieuw geluid: 21 maart 2021 statiegeld op alle plastic flesjes en 
drankblikjes! 
Bekijk hier de agenda van de vaste commissie op woensdag 2 december: 
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A01808 
 
3. Patrick van Klink, die een inspirerende lezing hield voor ons, vraagt sponsoring voor zijn fietstocht 
voor de actie van Mileudefensie tegen Shell. Hij schrijft: 
 
Beste mensen. nooit gedacht dat ik dit ooit zou vragen, maar ik wil je vragen om mij te sponsoren bij 

mijn fietsrondje Rotterdam voor de Klimaatrechtszaak van Milieudefensie tegen Shell…..  

Op 22 november organiseert Milieudefensie de fossielvrije wielen sponsortocht langs Shell tankstations 

in Rotterdam om geld op te halen voor deze rechtszaak. Door te doneren kun je ervoor zorgen dat 

Milieudefensie deze rechtszaak wint. Ik ben mede-eiser en de zaak dient in december. Maar zoals 

verwacht neemt Shell een hele rij advocaten mee.  

Om de rechtszaak namens alle eisers te kunnen voeren hebben we geld nodig. Daarnaast willen we dat 

deze toch wel historische zaak meer bekendheid krijgt. Daarvoor vraag ik jouw steun. Je kunt terecht op 

: https://www.geef.nl/nl/actie/fossielvrije-wielen-sponsortocht/donateurs als wilt, kun je mijn naam 

aanklikken. 

  

Waarom deze rechtszaak, waarom Shell. Om met het laatste te beginnen: 

-Shell is de grootste vervuiler van Nederland en een van de tien grootste vervuilers van de wereld. 

Daarom is Milieudefensie deze rechtszaak gestart. Via de rechter wil Milieudefensie afdwingen dat  Shell 

in 2030 45% minder broeikasgassen uitstoot. Zodat het bedrijf op 0 uitstoot in 2050 kan zitten en het 

klimaatakkoord niet geblokkeerd wordt. 

-Als je daar bovenop weet dat Shell al decennia lang weet welke impact het bedrijf op het milieu 

heeft, daar ooit een film over maakte en die bij nader inzien in de doofpot stopte, dan begrijp je 

misschien waarom we Shell op haar maatschappelijke verantwoordelijkheid wijzen. 

-Als je meer argumenten wilt over het waarom van rechtszaken voeren: 

- Het aanspannen van een procedure dwingt de verweerder, of het nu - de overheid is of een 

onderneming, om verantwoording af te leggen op een manier die in het parlement of een 

aandeelhoudersvergadering niet mogelijk is. 

- In de procedure kan de eiser een beroep doen op de exhibitieplicht, om relevante gegevens waarover 

de verweerder beschikt, boven tafel te krijgen.  

Facebook event staat op https://www.facebook.com/OKRotterdam               Groet Patrick 

 

Wijzigingen en/of afmelden kan altijd, meld wat je wilt naar marliesleegwater@gmail.com  
Doe dit met zowel je naam én je e-mail adres  in een mailtje.  

Je kunt zo ook vrienden (als ze dat willen) opgeven. 
Als je lid bent vermeld dan ook je lidnummer (of postcode en huisnummer). 

Je kunt ook alleen het wandelnieuws uit Leiden ontvangen,  
stuur dan een mailtje naar rienrijk@gmail.com 

Activiteiteninformatie is ook te vinden op: www.nivon-zuid-holland.nl 
Landelijke informatie is te vinden op: www.nivon.nl 

 

https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A01808
https://www.geef.nl/nl/actie/fossielvrije-wielen-sponsortocht/donateurs
https://www.facebook.com/OKRotterdam
mailto:marliesleegwater@gmail.com
mailto:rienrijk@gmail.com
wlmailhtml:%7bF40461FE-E84B-4938-96DE-9879353A3CF3%7dmid://00000001/!x-usc:http://www.nivon-zuid-holland.nl/
wlmailhtml:%7bF40461FE-E84B-4938-96DE-9879353A3CF3%7dmid://00000001/!x-usc:http://www.nivon.nl/

