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Waarom zijn steden en gemeenten
een geknipte speler 

om bij te dragen 
aan de SDG-agenda?

?

SDGs
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Localizing the SDG’s: beweeg -redenen

- SDG’s zijn universeel & voor iedereen
- België ondertekende SDG-verklaring
- De opdracht die de wetgever 

toevertrouwt aan lokale besturen: 
Artikel 2 in het Vlaamse 
Gemeentedecreet 

SDG's

De gemeenten beogen om op het 
lokale niveau bij te dragen tot het 
welzijn van de burgers en tot de 
duurzame ontwikkeling van het 
gemeentelijk gebied. 



VVSG  -VVSG  -

Localizing the SDG’s: beweeg -redenen

- SDG’s zijn universeel & voor iedereen
- België ondertekende SDG-verklaring
- De opdracht die de wetgever 

toevertrouwt aan lokale besturen: 
Artikel 2 in het Vlaamse 
Gemeentedecreet 

- Overheidsniveau dat het dichts bij de 
bevolking staat

- Integrale benadering: 
uitdagingen/beleidsdomeinen die 
samenkomen op het lokale niveau

SDG's



VVSG  -VVSG  -

De lokale stedelijke context: 
enkele uitdagingen…

SDGs

Schaarse ruimte
(wonen, werken, transport, 
sport en spel, zorg, buurt & 
sociale cohesie, cultuur, ...)

Mobiliteit & 
toegankelijkheid

(voor iedereen: producenten, 
transporteurs, consumenten, families & 

kids, senioren, fysieke beperking, ...)

Armoede en betaalbaar 
wonen, energie, 

gezondheidszorg…
Toegang tot woonmarkt, energie, 

zorg voor iedereen

Voedselzekerheid 
Afhankelijkheid en 

samenwerking stad-platteland; 
lokale economie (productie, 

distributie); milieu; …

Afval 
Preventie & sensibilisering, 

afvalverzameling, recyclage en 
verwerking, cradle2cradle, ...

Migratie, integratie
Toestroom van nieuwe inwoners uit 

lage inkomenslanden, oorlogsgebied, 
… hoe “integreren”?
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Localizing the SDG’s: beweeg -redenen

- SDG’s zijn universeel & voor iedereen
- België ondertekende SDG-verklaring
- De opdracht die de wetgever 

toevertrouwt aan lokale besturen: 
Artikel 2 in het Vlaamse 
Gemeentedecreet 

- Overheidsniveau dat het dichts bij de 
bevolking staat

- Integrale benadering: 
beleidsdomeinen die samenkomen op 
het lokale niveau 

- Multi-disciplinair: samenhang tussen 
verschillende beleidsdomeinen

SDGs
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Een voorbeeld: lokale voedselstrategie

Lokale voedselstrategie (overheid en al haar diensten, 
voedselproducenten en –consumenten, scholen, 
horeca…) � draagt bij aan wins op andere domeinen

…

SDG's
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Localizing the SDG’s: beweeg -redenen

- SDG’s zijn universeel & voor iedereen
- België ondertekende SDG-verklaring
- De opdracht die de wetgever 

toevertrouwt aan lokale besturen: Artikel 
2 in het Vlaamse Gemeentedecreet 

- Overheidsniveau dat het dichts bij de 
bevolking staat

- Integrale benadering: beleidsdomeinen 
die samenkomen op het lokale niveau 

- Multi-disciplinair: samenhang tussen 
verschillende beleidsdomeinen

- SDG’s als kapstok om het lokale beleid 
te verbinden met internationale 
beleidskaders en ontwikkelingen

- …
SDGs
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Localizing the SDG’s: aanpak

Interne organisatie

Beleid naar 
gezinnen, 

ondernemingen, 
verenigingen, …

Mondiale 
samenwerking

SDGs
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Localizing the SDG’s: aanpak

Huidige beleidsperiode:
• Ondertekenen 

engagementsverklaring ‘Global goals, 
local focus’

• Sensibiliseren adviesraden, 
personeel, bevolking (www.sdgs.be)

• Interne werkgroep
• Aftoetsen beleidsdomeinen aan 

duurzaamheid/SDG’s
• Versterken van bepaalde initiatieven 

(periode 2017 – 2019)

Volgende beleidsperiode: 
SDG-kader gebruiken bij opmaak 
nieuwe meerjarenplan

SDGs
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Zich de SDGs eigen maken: inspiratie 

• Sensibilisering: Brochure Lokale 
schouders voor globale uitdagingen, 
folder, video, conferenties en 
vormingen, publicatie lokaal mondiaal 
beleid,…

• Methodieken

• Engagementsverklaring 

• Piloottraject met gemeenten

• www.vvsg.be

SDGs
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Lokale stedelijke context
& de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen:

Voor mekaar gemaakt!

SDGs
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