Lokale
schouders
voor mondiale
uitdagingen

Een nieuw globaal kader

De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de
Verenigde Naties bieden een kader om met deze
mondiale samenleving om te gaan. Het is een set
van 17 doelstellingen, die wereldwijd duurzame
ontwikkeling nastreven tegen 2030. Het gaat om
duurzaamheid in de brede zin van het woord, met
aandacht voor ecologische, sociale, economische en
culturele aspecten.
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Onze wereld is voortdurend in beweging. Wat aan
de andere kant van de wereld gebeurt, is steeds meer
voelbaar bij ons en omgekeerd. In deze mondiale
samenleving is onze gemeente, ons land, ons continent
op een complexe manier verweven met alle uithoeken
van onze aardbol. Deze verbondenheid brengt overal
ter wereld opportuniteiten en uitdagingen met zich
mee. Denk maar aan toenemende contacten via sociale
media, klimaatopwarming en migratie.

Als Vlaamse gemeente sta je
er natuurlijk niet alleen voor.
Bij VVSG staan we klaar om
de duurzame ontwikkelings
doelstellingen mee op de
gemeentelijke agenda te zetten.

In tegenstelling tot de Millenniumdoelen die
voornamelijk gericht waren op het Zuiden, gelden de
duurzame ontwikkelingsdoelstellingen voor elk land
wereldwijd. Ze richten zich op overheden, bedrijven,
universiteiten en wetenschappelijke instellingen,
verenigingen en organisaties, en burgers, waar ook
ter wereld.
Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten
Paviljoenstraat 9 - 1030 Brussel
T 02 211 55 00 - F 02 211 56 00
internationaal@vvsg.be
Meer informatie? www.vvsg.be > internationaal >
duurzame ontwikkelingsdoelstellingen
met steun van:
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De 11de doelstelling, rond inclusieve en veilige
menselijke nederzettingen, is de lokale besturen op
het lijf geschreven. Ook alle andere doelstellingen
– zoals die rond armoede, gezondheid, duurzame
productie en infrastructuur – raken aan gemeentelijke
bevoegdheden. De realisatie van de duurzame
ontwikkelingsdoelstellingen is dan ook enkel mogelijk
wanneer lokale besturen wereldwijd er hun schouders
onder zetten.
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Lokale
schouders
voor mondiale
uitdagingen
Van nu…

… tot 2030

Steden, gemeenten en OCMW’s zijn als eerstelijns
overheden cruciale actoren in de realisatie van de
duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Het is immers
op lokaal vlak dat de verschillende thema’s van de
doelstellingen samenkomen, en interdisciplinair en
domeinoverschrijdend kunnen worden aangepakt.
Daarnaast spelen lokale besturen een voorbeeldrol.
Door de gemeentegebouwen energieneutraal te
maken, een duurzaam aankoopbeleid te voeren en
elektrisch fietsvervoer bij het gemeentepersoneel te
stimuleren, inspireren lokale besturen hun inwoners.

Elke stad of gemeente kan natuurlijk extra inspanningen leveren om bij te dragen aan duur
zame ontwikkeling. Lokale besturen kunnen de 17
doelstellingen aangrijpen om hier op een coherente
manier vanuit de verschillende beleidsdomeinen
aan te werken.

Duurzame ontwikkeling is voor steden en gemeenten helemaal niets nieuws. Lokale besturen nemen
al veel initiatieven die bijdragen aan één of meerdere duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, denk
maar aan compostmeesters (doelstelling 12), sociale
restaurants (doelstelling 1), de Europese burgemeestersconvenant (doelstelling 13) of energiepremies
(doelstelling 7).
Nog tot 2019 ligt het gemeentelijk beleid vast in de
huidige meerjarenplannen. Lokale besturen kunnen
doelstellingen en acties uit hun bestaande plannen
toetsen aan de 17 doelstellingen. Zo krijgt een
gemeente zicht op hoe ze nu al bijdraagt aan de wereldwijde duurzame ontwikkeling en kan ze bepaalde
initiatieven versterken.

In de praktijk kan een gemeente de 17 doelstellingen opnemen in de nieuwe meerjarenplanning
(2020-2025). Dit kan bij de opmaak van de planning, in de omgevingsanalyse en daarna in de
formulering van de strategische en operationele
doelstellingen. Deze 17 duurzame doelstellingen
kunnen zo gebruikt worden als een instrument
om transversaal te werken en om op lokaal niveau
het verband te leggen met dit internationale
kader van de Verenigde Naties.
Bij het streven naar duurzame ontwikkeling op
het eigen grondgebied, mogen lokale besturen het
perspectief van internationale rechtvaardigheid en
solidariteit niet uit het oog verliezen. Steden en
gemeenten in Vlaanderen spelen een belangrijke
rol in de ondersteuning van duurzame ontwikkeling
in andere landen.

Enkele ideeën om
aan de slag te gaan
• Onderteken de engagementsverklaring
‘global goals, local focus’ (zie VVSG website)
• Organiseer infosessies over de duurzame
ontwikkelingsdoelstellingen voor het Management
team, diensthoofden, ambtenaren, adviesraden…
• Sensibiliseer in het gemeentehuis met behulp
van posters, flyers, video… (zie VVSG website)
• Roep een interne gemeentelijke werkgroep
samen rond duurzaamheid
• Verspreid innovatieve en duurzame praktijken
en ga op zoek naar toepasbare voorbeelden
• Stimuleer de bedrijven op je grondgebied om
maatschappelijk verantwoord te ondernemen
• Betrek adviesraden, actiegroepen en individuele
burgers actief bij het beleid
• Subsidieer duurzame praktijken vb. groene energie,
isolatiepremies voor woningen…
• Organiseer kleine initiatieven: veggiedag in de
gemeentelijke keuken, jaarlijks fairtradeontbijt…
• Sensibiliseer de bevolking over het globale kader
(infoavond, debat, artikel in het gemeentelijk infoblad…)

