
Verslag van Bijeenkomst  “ Sluis-cluster “ op 29 april, 20.30 in Tolhuis te 

Leidschendam-Zuid. 

 

Voorbereiding: 

Dank zij de betrokkenheid en medewerking van Fia Vader was een uitstekende zaal 

beschikbaar: het Tolhuis in het hart van het Sluis gebied. Het doel was om de sensorhouders   

te informeren over de resultaten van de metingen die in 2021 gedaan konden worden;  

 

- Omdat het doel was de kennis en betrokkenheid van sensor houders en enkele direct 

betrokkenen – zo mogelijk – te intensiveren werd bij verzenden van uitnodigingen 

een maximum van 20 aangehouden in de veronderstelling dat in totaal  er tussen 12 

en 20 aanwezigen zouden zijn.  

- Berichten van verhindering kwamen binnen vanwege vakantie, afwezigheid, of griep; 

behalve Dr.Dubois, Wynfrith Meijwes , Henk Thomas waren er 12 participanten 

(inclusief een medewerker van Midvliet). 

- 3 groepjes van 2 tafels waren door W. en H. opgesteld in een halve cirkel, met zicht 

naar de projectie, waar omheen 18 stoelen waren opgesteld. 

Programma: 

- Introductie (Henk): 

o Welkom; 

o Slide met recent Persbericht ( “alles in orde “ in de Provincie) 

o Slides met verdeling van sensoren  ( 51 in totaal)in Leidschendam Voorburg in 

5 clusters; detail slide  die inzoomt op Cluster Sluis. 

- Ronde van persoonlijke introductie: naam, straat, motivatie aanwezigheid en 

verwachting van avond. 

Negen participanten legden de nadruk op gezondheid, in het bijzonder aspecten van 

ademhaling; 3 participanten noemden de “ absurde verkeersituatie “ bij de Sluisbrug 

waar lawaai en lucht het wonen zeer negatief beïnvloeden. 

- Presentatie (Wynfrith) van Grafieken en tabellen. Door  een scherpe selectie van 

beschikbaar materiaal kon er sprake zijn van een rustige “ overdracht “ van kennis, en  

was er steeds gelegenheid korte verduidelijking te geven naar aanleiding van vragen 

-  

- Presentatie ( dr.  Emille Dubois) van luchtkwaliteit in Europees perspectief ( Randstad 

Nederland “ een smerige boel “)  en in tijds perspectief wat betreft Nederland ( van 

jaar tot jaar  is een zekere verbetering te constateren). Dubois wilde daarmee de 

huidige situatie “ relativeren “ maar beklemtoonde herhaaldelijk niet uit te zijn op “ 

bagatelliseren “; immers de advies-normen van de Wereld Gezondheid Organisatie 

worden fors overtreden. 

- Zowel in de presentatie van Wynfrith als van Emille speelden de nieuwe (en deels 

ook oude) normen van WHO een belangrijke rol.  



- Presentatie ( Wynfrith / Henk)  - gegevens van verkeer. Met  dank aan Onno Miete 

konden  we betrouwbare cijfers over totale verkeerstromen presenteren; maar ook  

de verdeling daarvan over de 7 dagen van de week, en 24 uren van elke dag  is nu 

precies bekend.  

- Participatie en opgewektheid van de bijeenkomst  werd bevorderd door Quiz – 

vragen die een paar keer door W.  werden gesteld (met mogelijkheid om te reageren 

door groene, rode  of  groen-en-rode kaarten omhoog te houden) . 

Discussie: 

Gezondheid, normen van de WHO, welke actie is mogelijk, aanleggen van oplaadpunten (ook 

in garages) , veiligheid (en standpunt van de brandweer) kwamen langs als onderwerpen 

voordat om 22.10 de vergadering afgerond kon / moest worden. 

De groep was sterk politiek gedreven – daar moet de oplossing vandaan komen voor “ onze 

narigheid “; als dat zo is, dan moeten er allianties met andere buurten worden gevormd. 

Er werd gevraagd naar een website van LV2; zonder meer is daar interesse voor. 

Ook:  wat is nu precies de rol van LV2?  Daar is meer duidelijkheid gewenst– men “ verwacht 

“ meer dan LV2 met zo’n gering aantal vrijwilligers kan bieden. 

Een spontaan applaus gaf aan dat de avond aan de verwachtingen van de deelnemers had 

voldaan; ook bewoners die moesten afzeggen,  lieten weten de rondgezonden presentatie 

en het initiatief van LV2  om deze bijeenkomst te organiseren zeer te waarderen. 

Ps: 

 Medewerker van Midvliet gaf aan binnenkort W  en H te zullen uitnodigen voor interview. 

 

 

 


