
In september 2015 werden de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties ondertekend, een set van 
zeventien doelstellingen die elk land wereldwijd verantwoordelijk stellen voor het nastreven van duurzame ontwikkeling tegen 
2030. Om de doelstellingen te realiseren zijn lokale besturen van doorslaggevend belang. Niet alleen raakt elke doelstelling 
aan lokale bevoegdheden, gemeenten moeten ook het goede voorbeeld geven. Vlaamse gemeenten dragen al hun steentje 
bij aan dit globale kader, maar er zijn extra inspanningen nodig om het doel te bereiken. Gemeenten kunnen op drie niveaus 
bijdragen: intern binnen het eigen bestuur, lokaal voor de eigen bevolking en mondiaal door internationale samenwerking. 
De komende jaren vertaalt de VVSG deze internationale doelstellingen samen met de gemeenten tot op het lokale niveau. 

De bewoners van Molenkouter malen zelf de 
bonen voor een geurige kop koffie.

In het Food Smart 
Cities-netwerk deelt 
Brugge alle ervaringen 
over stadstuinieren, 
voedseloverschotten en 
educatie over duurzame 
voeding.

Inwoners van Dilsen-Stokkem huren in het 
project Maasmoosem percelen waar ze hun 

eigen biologische groenten kweken.



Ecologisch en inclusief tuinieren  
in Stokkem

Het OCMW van Dilsen-Stokkem zet 
met andere partners en vrijwilligers in 
op de realisatie van volkstuintjes. Hier-
voor kreeg het steun van de Vlaamse 
Landmaatschappij (VLM). Het project 
voor duurzame landbouw kreeg de naam 
‘Maasmoosem’. Inwoners uit Dilsen-Stok-
kem huren percelen of maken gebruik 
van een verhoogde bak waar ze hun ei-
gen biologische groenten kunnen telen. 
Om de deelnemers een duwtje in de rug 
te geven organiseerde het dienstencen-
trum vorming over ecologisch tuinieren, 
gevolgd door praktijkbegeleiding in hun 
eigen volkstuin. Behalve aan verantwoor-
de landbouw besteedt Maasmoosem veel 
aandacht aan het maatschappelijke aspect. 
Men wil mensen uit de buurt bereiken en 
de sociale cohesie bevorderen en tegelij-
kertijd werken aan gezonde voeding en 
beweging. De volkstuin ligt in de directe 
omgeving van assistentiewoningen en het 
woonzorgcentrum van het OCMW. Er is 
samenwerking met Velt, Limburg.net, de 
stad, de hogeschool PXL en de vrijwilli-
gers, maar ook de vzw Terra Therapeutica 
is een belangrijke partner. Deze organisa-
tie verbindt mens en natuur om het wel-
zijn van kwetsbare personen positief te 
beïnvloeden. Zo zet het OCMW nu niet 
alleen in op duurzaam tuinieren, maar 
ook op tuintherapie. Ecologisch en inclu-
sief, het kan.

Wichelen bestrijdt ondervoeding  
bij ouderen 

Ondervoeding bij ouderen is een re-
eel probleem in onze samenleving. Het 
OCMW-woonzorgcentrum Molenkouter 
in Wichelen besteedt dan ook bijzonde-
re aandacht aan de voeding van zijn be-
woners. In 2014 startte Molenkouter met 
een project over smaak en herinnering. 
Er werd rekening gehouden met de eet-
lust van bewoners bij de inrichting van 
36 nieuwe kamers voor bewoners met de-
mentie. In de eetruimte wordt gewerkt 
met aangepaste verlichting, meubilair en 
kleuren. Het woonzorgcentrum biedt ook 
kweekbakken aan met vergeten groen-
ten die onder meer gebruikt worden in de 
maaltijden van het centrum. De bewoners 
kunnen de groenten bovendien mee be-
reiden. Bewoners en familieleden kunnen 
recepten van ‘oude’ gerechten aanleveren 
voor de keuken. Molenkouter ontving van 
de Koning Boudewijnstichting in 2014 een 
prijs van 1000 euro voor dit project. Sinds-
dien heeft het woonzorgcentrum bijko-
mende acties ondernomen. Zo kunnen de 
bewoners genieten van een heerlijk kopje 
koffie van bonen die ter plaatse gemalen 
worden met een oude koffiemolen. Via een 
ideeënbusje kunnen bewoners op hun ver-
jaardag ook hun lievelingsmenu voorge-
schoteld krijgen. Molenkouter gaat nu ook 
na hoe ze aan de slag kunnen met fingerf-
ood in het woonzorgcentrum. 

Brugge is  
‘voedselslim’

In december 2014 sloot Brugge zich net als 
Gent aan bij het tweejarige Europese pro-
ject Food Smart Cities. Dat had tot doel 
via een Europees netwerk op maat van de 
stad nieuwe, lokale voedselstrategieën te 
ontwikkelen die duurzaam, eerlijk, inclu-
sief en efficiënt zijn. Brugge zet in op sen-
sibilisering en participatie. Zo organiseer-
de het een voedselfestival onder de naam 
(H)eerlijk Brugge, met wedstrijden en een 
fairtrade-expo om burgers warm te ma-
ken voor duurzame, eerlijke voeding. Er 
is ook een Brugs Food Lab opgericht, een 
participatief platform dat stakeholders en 
lokale beleidsmakers samenbrengt rond 
stadslandbouw, korte keten, fair trade en 
voedselverlies. De stad hecht ook veel be-
lang aan netwerking. Via het Food Smart 
Cities-netwerk werden goede praktijken 
gedeeld en werd gewerkt aan gezamen-
lijke richtlijnen in verband met onder an-
dere voedseloverschotten, stadstuinieren 
en educatie over duurzame voeding. An-
dere lokale besturen kunnen deze richtlij-
nen hanteren om zelf een duurzame voed-
selstrategie uit te werken of te verfijnen. 
Brugge oogstte succes met het Food Smart 
Cities-project. Het ontving in 2016 de kli-
maatprijs van de Vlaamse overheid en het 
werd genomineerd voor de Food Waste 
Awards. Daarnaast kan de stad voortbou-
wen op haar Europese netwerk en inter-
nationale contacten.  

Komen eten 2.0: inclusief,duurzaam en eerlijk
De tweede duurzame-ontwikkelingsdoelstelling streeft naar voedselzekerheid en het uitroeien van honger en ondervoeding wereldwijd. 
Tegelijk richt ze zich op het bevorderen van duurzame landbouw die aandacht heeft voor de natuur en het klimaat.
Hanne Albers & Karlien Gorissen, stafmedewerkers VVSG-Internationaal

Hoe gaat jouw gemeente aan de slag met de SDG’s? Mail naar internationaal@vvsg.be of laat het ons weten op Twitter met de hashtag #LocalSDG.



Elke indiener pitcht het projectvoorstel 
in een korte presentatie voor de camera. 
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NOG TIJD ZAT.be, een initiatief van Don-Bosco Groot-Bijgaarden, 
Regina Caelilyceum Dilbeek, Gemeente Dilbeek, Politie Dilbeek, 
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In september 2015 werden de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties ondertekend, een set van 
zeventien doelstellingen die elk land wereldwijd verantwoordelijk stellen voor het nastreven van duurzame ontwikkeling tegen 
2030. Om de doelstellingen te realiseren zijn lokale besturen van doorslaggevend belang. Niet alleen raakt elke doelstelling 
aan lokale bevoegdheden, gemeenten moeten ook het goede voorbeeld geven. Vlaamse gemeenten dragen al hun steentje 
bij aan dit globale kader, maar er zijn extra inspanningen nodig om het doel te bereiken. Gemeenten kunnen op drie niveaus 
bijdragen: intern binnen het eigen bestuur, lokaal voor de eigen bevolking en mondiaal door internationale samenwerking. 
De komende jaren vertaalt de VVSG deze internationale doelstellingen samen met de gemeenten tot op het lokale niveau. 

De jaarlijkse sport- en cultuurdag van het gemeentepersoneel zet de Herentalse personeelsleden aan tot beweging.

Verpleegkundigen in 
opleiding trekken voor 
hun stage van Genk 
naar Francistown.



Gezonde medewerkers,  
gezond bestuur in Herentals 

Als deelnemer aan de campagne Gezon-
de Gemeente zorgen het stads- en het 
OCMW-bestuur van Herentals voor de 
gezondheid van hun medewerkers. Bij 
indiensttreding krijgen ze een gezond-
heidspas, een kaart waarmee ze kunnen 
gaan zwemmen of gebruik kunnen ma-
ken van de sporthal. Verder kunnen ze 
op geregelde tijdstippen deelnemen aan 
gezondheidswandelingen, nordic wal-
king, badminton en petanque. Elke me-
dewerker ontvangt bij indiensttreding 
trouwens een stappenteller en wordt aan-
gemoedigd om de stappen te registreren 
op de online-stappenregistratietool van 
www.10000stappen.be. Door jaarlijks de 
beste ‘stappers’ en de beweeglijkste dienst 
in de bloemetjes te zetten is het personeel 
extra gemotiveerd om een beweeglijke le-
vensstijl aan te nemen. Ook de jaarlijkse 
sport- en cultuurdag voor het gemeen-
tepersoneel zet de medewerkers aan tot 
bewegen. Tijdens die uitstap is gemotori-
seerd vervoer verbannen en alle locaties 
moeten met de fiets of al stappend worden 
bereikt. Op de jaarlijkse personeelsver-
gadering ten slotte zijn een gezonde en 
veilige werkhouding en -middelen vaste 
aandachtspunten: zware lasten tillen, de 
ergonomie van de werkplek, maar ook 
stress voorkomen zijn maar een paar van 
de onderwerpen die ervaren sprekers al 
hebben toegelicht.

Dilbeek wil  
minder alcoholgebruik 

Naar aanleiding van de wetswijziging in 
2010 die het alcoholgebruik bij jongeren 
verder beperkt, zet de gemeente Dilbeek 
in op de bewustmaking van haar burgers. 
Hiervoor hebben de jeugddienst, de dienst 
welzijn, de politie, enkele Dilbeekse scho-
len en lokale organisaties de handen in 
elkaar geslagen. Sinds 2011 loopt de cam-
pagne ‘Nog Tijd Zat’, die jongeren afraadt 
op jonge leeftijd alcohol te consumeren. 
In het kader van deze campagne onder-
steunt de gemeente Dilbeek verenigingen 
bij maatregelen waarbij -16-jarigen geen 
alcohol en -18-jarigen geen sterkedrank 
kunnen verkrijgen. Organisatoren van 
evenementen, zoals jeugdverenigingen, 
kunnen gratis sensibiliseringsmateriaal 
verkrijgen bij de jeugddienst. Het gaat on-
der meer over bierkaartjes, posters, pols-
bandjes en stickers die in de eerste plaats 
de aandacht van jongeren willen vestigen 
op alcoholgebruik en de negatieve kanten 
ervan. De campagne richt zich sinds 2015 
ook op de directe omgeving van de jonge-
ren. Het is bewezen dat wanneer ouders of 
vrienden een product gebruiken, de kans 
groter is dat de jongeren ook zelf gebrui-
ken. Via informatieavonden zullen vanaf 
2017 ook de ouders van de Dilbeekse jon-
geren gesensibiliseerd worden.

Studenten verpleegkunde uit Genk  
en Francistown leren van elkaar

In zijn stedenband met het Botswaanse 
Francistown is Genk sterk bekommerd 
om de gezondheidszorg, waarbij het on-
dersteunen van verpleegopleidingen cen-
traal staat. Al sinds 2008 werken de oplei-
ding Verpleegkunde van Regina Mundi uit 
Genk en het Institute of Health Sciences 
in Francistown samen. Ze wisselen leer-
programma’s uit, maar het belangrijkste 
wapenfeit zijn zonder twijfel de stages die 
elk jaar plaats vinden. Een aantal Genkse 
studenten draaien vier weken mee in de 
wijkklinieken en het Nyangabwe Referral 
Hospital in Francistown. Omdat bij ge-
brek aan artsen in Botswana de functie van 
verpleegkundige zeer uitgebreid is, kun-
nen de studenten veel uitvoerende taken 
verrichten. De Francistownse studenten 
lopen op hun beurt stage bij het Wit-Gele 
Kruis en het Ziekenhuis Oost-Limburg. 
De jarenlange samenwerking tussen de 
Genkse en de Francistownse school heeft 
een positieve ervaringsuitwisseling op het 
niveau van de studenten en de school doen 
ontstaan. Het gevolg is een netwerk van 
docenten en daarnaast delen studenten uit 
Genk en Francistown hun ondervindingen 
met collega-studenten tijdens informatie-
sessies. Het succes van de samenwerking 
heeft er ook toe geleid dat in de toekomst 
ook verpleegkundestudenten van de UCLL 
naar Francistown trekken voor een stage 
van drie maanden.  

Met ‘Verzeker een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden’ wil de VN minder ziektes tegen 2030, met aandacht voor 
zowel fysiek als mentaal welzijn. Daarnaast moeten drank- en druggebruik worden bestreden en moet het aantal verkeersdoden sterk 
afnemen.  
Hanne Albers & Karlien Gorissen, stafmedewerkers VVSG-Internationaal

Gezond leven: een recht voor iedereen

Hoe gaat jouw gemeente aan de slag met de SDG’s? Mail naar internationaal@vvsg.be of laat het ons weten op Twitter met de hashtag #LocalSDG.
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In september 2015 werden de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties ondertekend, een set van 
zeventien doelstellingen die elk land wereldwijd verantwoordelijk stellen voor het nastreven van duurzame ontwikkeling tegen 
2030. Om de doelstellingen te realiseren zijn lokale besturen van doorslaggevend belang. Niet alleen raakt elke doelstelling 
aan lokale bevoegdheden, gemeenten moeten ook het goede voorbeeld geven. Vlaamse gemeenten dragen al hun steentje 
bij aan dit globale kader, maar er zijn extra inspanningen nodig om het doel te bereiken. Gemeenten kunnen op drie niveaus 
bijdragen: intern binnen het eigen bestuur, lokaal voor de eigen bevolking en mondiaal door internationale samenwerking. 
De komende jaren vertaalt de VVSG deze internationale doelstellingen samen met de gemeenten tot op het lokale niveau.  

Walk for Water  
in Peer en Zonhoven.

Ledegemse 
gebouwen zijn 
‘waterproof’.

Berlare werkt aan 
toegang tot drinkbaar 
water in Ecuador.



Ledegemse gebouwen 
zijn ‘waterproof’ 

Het Vlaams Kenniscentrum Water (Vlak-
wa) heeft voor een proefproject met de 
provincie West-Vlaanderen het waterge-
bruik van vijf gemeenten onder de loep ge-
nomen. Door relatief eenvoudige ingrepen 
kan er tot dertig procent op het waterver-
bruik in de gemeentegebouwen bezuinigd 
worden. Lokale besturen besparen op die 
manier honderden tot duizenden euro’s 
op de drinkwaterfactuur. Ledegem werkt 
al sinds 2008 aan een duurzaam energie-
beleid en deed mee aan het proefproject. 
Door een rondgang in de gemeentelijke 
gebouwen met een checklist in de hand, 
kreeg Ledegem een inventarisatie van alle 
waterverbruikspunten in hun gebouwen 
en kwamen mogelijke knelpunten en lek-
ken aan het licht. In de sporthal verving 
Ledegem onder meer de klassieke kranen 
door drukknoppen en installeerde de ge-
meente zuinigere douchekoppen, waar-
door het waterverbruik al met meer dan 
een vijfde verminderde. In samenwer-
king met de VVSG zal Vlakwa dit project 
het komende jaar uitrollen naar alle 308 
Vlaamse gemeenten.  

Walk for Water 
in Peer en Zonhoven 

Verscheidene gemeenten organiseren ac-
ties in het kader van Wereldwaterdag. Zo 
zetten Peer en Zonhoven in maart 2015 
hun schouders onder de Walk for Water. 
Wereldwijd moeten miljoenen mensen, 
vaak jonge meisjes, dagelijks meer dan zes 
kilometer lopen om drinkbaar water te 
halen. Om hun steun te betuigen trokken 
zo’n achthonderd leerlingen uit Peer en 
Zonhoven hun wandelschoenen aan. Elke 
leerling had ook een liter water bij zich. In 
Peer hergebruikte de stad dit water om de 
planten in de stad te besproeien. In Zon-
hoven ondertekenden de schepenen van 
leefmilieu en ontwikkelingssamenwer-
king publiekelijk een charter waarmee de 
gemeente zich engageert om haar water-
verbruik met twintig procent te verminde-
ren tegen 2020. De leerlingen waren sterk 
onder de indruk van de beproevingen die 
velen van hun leeftijdsgenoten wereldwijd 
moeten ondergaan. Kilometers stappen 
met water is echt zwaar. Naar aanleiding 
van de Wereldwaterdag heeft Peer ook een 
toeristische waterwandeling door de stad 
uitgewerkt. Ze leidt je langs verschillende 
waterplekken in Peer en creëert bewust-
zijn over de waterproblematiek.

Berlare werkt aan toegang tot  
drinkbaar water in Ecuador

Proper drinkwater is in veel landen ter 
wereld niet vanzelfsprekend. Daarom ging 
de gemeente Berlare een waterschap (een 
stedenband ‘light’) aan met de gemeen-
te Rio Verde in Ecuador. Ze deed dit sa-
men met de provincie Oost-Vlaanderen, 
de Belgische ngo Protos en de Ecuado-
raanse organisatie Cefodi. Berlare biedt 
financiële ondersteuning aan verschil-
lende projecten ter plaatse, zoals de op-
bouw en het onderhoud van waterinstal-
laties en waterpompen. Daarnaast hecht 
Berlare veel belang aan de sensibilisering 
van zijn bevolking over het waterschap en 
de toegang tot drinkbaar water. Via een 
waterwandeling wordt de watersituatie 
in Berlare en Ecuador belicht. Berlare or-
ganiseert ook waterdagen voor de vierde 
leerjaren van de lagere scholen. De leer-
lingen doen dan de waterwandeling op 
kindermaat en volgen een workshop over 
Ecuador. Verder vinden er fototentoon-
stellingen en lezingen plaats en wisselen 
Berlare en Rio Verde brieven en films uit. 
Ook in de toekomst blijft Berlare inzetten 
op dit waterschap en richt het zijn pijlen 
op de meest prangende noden. 

Elke druppel telt! Toegang tot proper water  
en sanitair voor iedereen

De zesde duurzame-ontwikkelingsdoelstelling is dat iedereen toegang heeft tot drinkbaar water en sanitair. Daarnaast moet er ook 
gewerkt worden aan duurzaam waterbeheer en verhoogde waterkwaliteit. Dit kan door vervuiling te verminderen, de dumping van 
chemicaliën te stoppen en afvalwater goed te behandelen.  
Hanne Albers & Karlien Gorissen, stafmedewerkers VVSG-Internationaal

Hoe gaat jouw gemeente aan de slag met de SDG’s? Mail naar internationaal@vvsg.be of laat het ons weten op Twitter met de hashtag #LocalSDG.



Elke indiener pitcht het projectvoorstel in 
een korte presentatie voor de camera. 

Eeklo zet in op duurzaam energiebeleid.

In Tocountouna is zonne-energie het 
antwoord op het energieprobleem.

De Dampoort knapt op. 
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Eeklo ter land en in de lucht

De stad Eeklo besliste al rond de eeuw-
wisseling in te zetten op duurzaam ener-
giebeleid. Ze koos voor windenergie als 
motor voor hernieuwbare-energieprojec-
ten. Met een bezoek voor Eeklonaars aan 
de windturbine van Middelkerke en met 
duidelijke communicatie over het project 
is de stad erin geslaagd de bevolking te 
overtuigen. Inwoners kregen bovendien 
de mogelijkheid rechtstreeks financieel te 
participeren. Dit vergrootte de betrokken-
heid bij de participanten, die de windmo-
lens als iets van hen beschouwen, en het 
zette hen aan hun eigen energiegebruik 
wat beter te bekijken. 
In de loop der jaren heeft Eeklo zijn blik 
op duurzame energie steeds meer ver-
ruimd. Zo heeft de stad ingezet op zon-
ne-energie, de productie van koolzaadolie 
en het gebruik van resthout. Het verduur-
zamen van de eigen gebouwen was een 
belangrijk gegeven. Eeklo plaatste onder 
meer zonnepanelen op de stadsgebouwen 
en investeerde in hernieuwbare energie 
en energiebesparende technieken in het 
stadskantoor. Momenteel werkt Eeklo 
aan een warmtenet. Hiermee wordt rest-
warmte, bijvoorbeeld van een verbran-
dingsoven, gebruikt om gebouwen te ver-
warmen. Energie die anders verloren gaat, 
wordt zo duurzaam hergebruikt. De stad 
beoogt hierbij opnieuw rechtstreekse fi-
nanciële burgerparticipatie. 

Dampoort knapt op! 

Eigenaars van kwalitatief minderwaardige 
woningen hebben niet altijd de financiële 
ruimte en kennis om renovatiewerken uit 
te voeren. Daardoor schiet de maandelijk-
se energiefactuur sterk de hoogte in, wat 
op termijn dan weer energiearmoede kan 
veroorzaken. Om deze problemen voor 
kwetsbare gezinnen structureel op te los-
sen startte het OCMW van Gent met het 
project ‘Dampoort knapt op’. Het begon 
met een proefproject: tien woningen in 
de Dampoortwijk kregen elk 30.000 euro 
voor renovatiewerken zoals het herstel of 
de vervanging van lekkende of niet-geïso-
leerde daken, buitenschrijnwerk en on-
veilige elektriciteit. De eigenaars kregen 
intensieve sociale en technische begelei-
ding om de verbouwingen in goede ba-
nen te leiden. De klemtoon bij de renova-
tie ligt onder meer op energiebesparing, 
waardoor het gemiddelde energieverbruik 
van de woningen al halveerde naar 243,6 
kWh/m²/jaar. Wanneer de eigenaar zijn 
gerenoveerde woning verkoopt, betaalt hij 
de tussenkomst met eventueel een stuk 
van de meerprijs terug aan het OCMW. 
Hiermee kan het OCMW dan weer andere 
gezinnen helpen renoveren. 

Merelbeke laat zijn licht op 
Toucountouna schijnen
Voor ons is het evident om op elk uur van 
de dag te kunnen koken, onze gsm op te 
laden en het licht aan te steken. In een 
lage-inkomensland als Benin is toegang 
tot energie niet zo vanzelfsprekend. In de 
gemeente Toucountouna, waarmee Me-
relbeke sinds 2014 een stedenband heeft, 
is er enkel in het centrum aansluiting op 
het elektriciteitsnet. Op het platteland is 
de schemering van een olielamp vaak de 
enige lichtbron bij het studeren, koken en 
zelfs bevallen. Een uitbreiding van het be-
staande netwerk zou te omslachtig en te 
duur zijn. Daarom heeft Merelbeke vorig 
jaar, in overleg met het gemeentebestuur 
van Toucountouna, de handen in elkaar 
geslagen met de ngo Solar Zonder Gren-
zen om een zonnekiosk te installeren. 
Zonne-energie biedt namelijk een ideaal 
antwoord op de energieproblemen in het 
zonnige Benin. De kiosk wordt gerund 
door een lokale zelfstandige die door So-
lar Zonder Grenzen opgeleid is. Inwoners 
kunnen hier terecht om oplaadbare lam-
pen te huren en op te laden. Ook andere 
batterijen, bijvoorbeeld van gsm’s, kan 
men tegen een kleine vergoeding herla-
den. De zonnekiosk is een groot succes, in 
slechts één week tijd waren alle lampen al 
verhuurd. Merelbeke bekijkt dan ook de 
mogelijkheid om dit initiatief in de toe-
komst uit te breiden.

Overschakelen naar betaalbare en  
duurzame energie voor iedereen

Via de zevende duurzame-ontwikkelingsdoelstelling wordt er wereldwijd ingezet op toegang tot betaalbare, betrouwbare en duurzame 
energie voor iedereen. We moeten energiearmoede bestrijden en onze energie efficiënter produceren en gebruiken. Daarnaast worden 
hernieuwbare energiebronnen steeds belangrijker. 
Hanne Albers & Karlien Gorissen, stafmedewerkers VVSG-Internationaal
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Elke indiener pitcht het projectvoorstel 
in een korte presentatie voor de camera. 

Het bedrijventerrein Itterbeek kiest  
op alle vlakken voor duurzaamheid.

De app van Sint-Truiden brengt 
iedereen met elkaar in contact.

Dogbo in Benin haalt 
zes keer zoveel 

belastingen binnen 
sinds de invoering 

van een digitaal 
eenloketsysteem.



Sint-Truiden appt

Sint-Truiden gelooft sterk in de digitale 
toekomst. Het ontwikkelde daarom een 
innovatieve stadsapp die op 1 febru ari 
2017 gelanceerd werd. Via deze app staan 
het stadsbestuur, inwoners, handelaars en 
verenigingen nu veel nauwer met elkaar in 
contact. Je kunt er bijvoorbeeld gemakke-
lijk een tafeltje mee reserveren op restau-
rant of op de hoogte blijven van wat er in 
je jeugdvereniging gebeurt. Ook de com-
municatie met het stadbestuur loopt nu 
veel vlotter. Burgers kunnen een melding 
doen en documenten zoals een attest van 
samenwonen of een geboorteakte aanvra-
gen bij de stadsdiensten. De app vereen-
voudigt ook het werk van de stadsamb-
tenaren. Ze kunnen meteen meldingen 
opvolgen en erop reageren of snel commu-
niceren wanneer zich een probleem voor-
doet. Zo viel onlangs de elektriciteit uit 
in een aantal buurten van Sint-Truiden. 
Via de app was de communicatiedienst in 
staat de mensen onmiddellijk in te lichten 
over deze situatie en hen te informeren 
over de stand van zaken. In de toekomst 
wil de stad de app uitbreiden naar domei-
nen zoals mobiliteit en toerisme.
Ook op andere domeinen schakelt Sint-
Truiden een versnelling hoger wat betreft 
digitalisering. Zo is er op het marktplein 
overal wifi beschikbaar en worden de 
bedrijventerreinen aangelegd met glasve-
zel om internettoegang te maximaliseren. 

Duffel verduurzaamt 
bedrijventerreinen

In opdracht van de gemeente Duffel heeft 
de intercommunale voor streekontwikke-
ling IGEMO de KMO-zone Itterbeek ver-
duurzaamd. Ondernemingen die er een 
lot willen bemachtigen, moeten aantonen 
dat duurzaamheid voor hen essentieel is, 
onder meer qua mobiliteit, gebouwen, 
afvalbeheer en energiegebruik. Onder-
nemingen kunnen kleine duurzaamheids-
maatregelen treffen, zoals goede isolatie, 
hergebruik van regenwater en het gebruik 
van spaarlampen en fairtradeproducten. 
KMO’s kunnen ook nog een stapje verder 
gaan. Ze kunnen zonnepanelen installe-
ren of een groendak aanleggen. Ook IGE-
MO draagt zijn steentje bij. Het verzorgde 
de aanleg van een gescheiden riolerings-
systeem en van een kleinschalige water-
zuiveringsinstallatie. Daarnaast heeft het 
het bedrijventerrein voorzien van ener-
giezuinige openbare verlichting en onder-
grondse waterreservoirs voor bluswater.
Een ander opvallend kenmerk van Itter-
beek is de nadruk op groenruimtes.
Ondanks de strenge duurzaamheidsnor-
men zijn de reacties van de ondernemers 
zeer goed. IGEMO timmert in de toe-
komst voort aan de duurzame weg. Het 
richt in Berlaar en Puurs, in samenspraak 
met de gemeentebesturen, namelijk twee 
nieuwe duurzame KMO-zones in.

Beninse gemeentelijke 
inkomsten transparant

Enkele jaren geleden voerde Dogbo, de 
Beninse stedenbandgemeente van Roese-
lare, een systeem in dat de transparantie 
in de gemeentelijke ontvangsten verhoogt. 
Net zoals bij de meeste lokale besturen in 
Benin regelden de verschillende gemeen-
telijke diensten in Dogbo hun inkomsten 
apart. Er bestond geen centraal overzicht 
met de ontvangen standgelden van de 
marktkramers, de inkomsten uit de uitrei-
king van aktes (bv. rijbewijzen) en andere 
belastinginkomsten voor de stad. Dogbo 
installeerde daarom een digitaal eenlo-
ketsysteem. Alle gemeentelijke inkomsten 
uit belastingen komen zo via één digitaal 
loket de gemeentelijke organisatie binnen 
en worden beheerd met één softwarepro-
gramma. De burgemeester van Dogbo 
kan daardoor op elk moment een over-
zicht van de gemeentelijke inkomsten 
raadplegen en de geplande uitgaven opvol-
gen. Dit verhoogt de transparantie van 
de middelen, vermindert de corruptie en 
leidt tot een beter beheer van de gemeen-
telijke middelen. Volgens de burgemeester 
liggen de gemeentelijke inkomsten zelfs 
tot zes maal hoger sinds Dogbo het sys-
teem heeft ingevoerd. Dogbo is op dit vlak 
pionier in Benin, maar onder meer ook de 
Beninse partnergemeenten van Zoersel, 
Merelbeke en Hoogstraten hebben plan-
nen om dit digitale eenloketsysteem de 
komende jaren uit te werken. 

Innoveren en industrialiseren kan ook duurzaam

De negende duurzame-ontwikkelingsdoelstelling zet in op betrouwbare en duurzame infrastructuur, inclusieve en duurzame 
industrialisering en het bevorderen van innovatie. Dit vormt namelijk de basis voor een sterke economie gericht op maatschappelijk 
welzijn. Ook toegang tot ICT en internet voor iedereen is essentieel. 
Hanne Albers & Karlien Gorissen, stafmedewerkers VVSG-Internationaal
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Om overstromingen te 
voorkomen wordt het Hertog 
Hendrik I-plein in Baarle-Hertog 
bij felle regens een vijver

In Oostende is het lege 
postgebouw een bruisend 
cultuurcentrum geworden.

In de Edegemse 
partnergemeente San 
Jeronimo zorgt het verwerken 
van lege plastic flessen nu ook 
voor inkomens.



Van postgebouw naar  
bruisend cultuurcentrum  
Een voormalig postgebouw in Oostende, 
een bouwwerk van Gaston Eysselinck uit 
1947, was al jaren een grauwe doorn in 
het oog van het stadsbestuur. In de eerste 
jaren van zijn bestaan kreeg het gebouw 
weinig aandacht en pas na 1963 werd het 
erkend als een van de krachtigste architec-
turale prestaties van de naoorlogse peri-
ode in België. 
In 2005 besliste de stad de beschermde 
architecturale parel te kopen en hem een 
nieuwe bestemming te geven. Het gebouw 
heeft zich verpopt tot het bruisende cul-
tuurhart van Oostende onder de naam 
‘De Grote Post’. 
Met een totale oppervlakte van maar liefst 
15.000 m² is De Grote Post een imposant 
gebouw, bekleed met ruw grijs graniet. 
Bij de verbouwingen behielden de archi-
tecten de authentieke structuur, materia-
len en details in ere. Zo wordt het graniet 
gebroken door de oude bronzen ramen, 
een materiaal dat het best bestand is tegen 
zilte zeelucht, maar sturen ook de draai-
deuren met het PTT-logo en de schitte-
rende lokettenzaal je terug in de tijd. 

Baarle-Hertog buffert het risico  
op overstromingen 
Ons klimaat verandert. Zo krijgen we 
steeds meer te maken met zomeronwe-
ders, terwijl ons rioleringsnet er vaak niet 
op voorzien is om zo’n grote hoeveel-
heid water op korte tijd op te vangen. De 
gemeente Baarle-Hertog is zich hiervan 
bewust en begon daarom al in 2007 met 
de aanleg van een buffer- en infiltratie-
bekken op en onder het Hertog Hendrik 
I-plein. Dit bekken is erop gericht de riole-
ring te ontlasten en overstromingen tegen 
te gaan. Ondergronds is er een bufferca-
paciteit voor ongeveer 100 m³ regenwater. 
Bovengronds is het grasveld zestig centi-
meter lager aangelegd dan de nabijgelegen 
omgeving, wat een extra opvangbekken 
van 350 m³ oplevert. Via een gescheiden 
riolering in de omgeving van het plein 
komt enkel het regenwater, en niet het 
afvalwater, terecht in de bufferbekkens. 
Eén of twee keer per jaar verandert het 
grasveld in een vijver, maar dat duurt 
niet lang. Door de zeer waterdoorlatende 
zandgrond dringt de neerslag vrij vlug in 
de bodem, waardoor het grasveld weer 
droog komt te staan en opnieuw gebruikt 
kan worden om te spelen of te voetballen.

Edegem werkt samen  
voor afvalbeheer 
Edegem en San Jerónimo (Peru) werken 
in hun stedenband onder andere samen 
aan efficiënter afvalbeheer. San Jerónimo 
spoort zijn inwoners en marktkramers aan 
hun afval te recycleren. Bij de gescheiden 
ophaling wordt het organisch afval naar 
de composteringsinstallatie gebracht. De 
compost wordt gebruikt door de groen-
dienst van de gemeente en door lokale 
boeren. Op de composteringsinstallatie 
ontwikkelen de werknemers voortdurend 
nieuwe initiatieven, zoals de aanleg van 
een moestuin en serre. De producten die 
ze kweken en bemesten met de eigen com-
post, dienen als eten voor de werknemers. 
Het uiteindelijke doel is een demonstra-
tie-installatie op te richten om het com-
postproces te demonstreren aan bezoekers 
zoals scholen en andere gemeenten.
De samenwerking in verband met afval-
beleid heeft ook een sociale component. 
Naast de gemeentelijke afvalophaaldienst 
zijn er nog ‘zelfstandige’ afvalophalers die 
zich in een zeer kwetsbare positie bevin-
den. Onlangs richtten ze een ecopark op, 
waar de afvalophalers plastic flessen bin-
nenbrengen die in een pers samengedrukt 
en vervolgens in balen aan opkopers ver-
kocht worden. Hierdoor kunnen ze plastic 
in groter volume aanbieden en zo ook een 
betere prijs krijgen. Het afvalbeheerpro-
gramma werkt dus aan duurzame ontwik-
keling in al haar aspecten.

Duurzaamheid in de publieke ruimte
De elfde duurzame-ontwikkelingsdoelstelling is de gemeenten op het lijf geschreven. Inclusieve, veilige en duurzame steden en 
gemeenschappen zijn namelijk essentieel om duurzame ontwikkeling te realiseren. Het heeft te maken met adequate en betaalbare 
woningen, duurzame mobiliteit en de milieu-impact van steden en gemeenten. Daarnaast maken ook veilige en groene publieke ruimtes, 
rampenbestrijding, duurzame ruimtelijke ordening en erfgoedbeheer deel uit van SDG 11. 
Hanne Albers & Karlien Gorissen, stafmedewerkers VVSG-Internationaal
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Elke indiener pitcht het projectvoorstel 
in een korte presentatie voor de camera. 

Westerlo helpt cacaoboeren in 
Colombia bij het behalen van een 

fairtradelabel.

De politiezone van Sint-Pieters-Leeuw 
(nu Zennevallei) stelde als eerste een 

duurzaamheidsrapport op.

Met een onlinetool peilde 
Zedelgem bij de inwoners naar hun 

mobiliteitsbehoeften.



Westerlo’s bondgenootschap  
voor de vrede 
Colombia is al decennialang verwikkeld in 
een gewapend conflict, waaraan het recente 
fragiele vredesakkoord een einde probeert 
te maken. Westerlo bleef niet blind voor 
deze problematiek en sloot in december 
2006 een bondgenootschap voor de vrede 
met de Colombiaanse  vredesgemeenschap 
van San José de Apartado. Dit deed de ge-
meente samen met de federatie van paro-
chies van  Herselt, Hulshout en Westerlo. 
Het  Westerlose gemeentebestuur biedt 
praktische ondersteuning aan de vredes-
gemeenschap. Het bevordert het onderwijs, 
geeft financiële steun om de huizen te ver-
beteren en zette zich in voor het verwer-
ven van een fairtradelabel voor cacao en 
bananen. Daarnaast treedt Westerlo ook 
op als belangenbehartiger voor de vredes-
gemeenschap. Het klaagt samen met zijn 
partners de conflictsituatie en de schending 
van mensenrechten aan bij de Colombi-
aanse autoriteiten en de Verenigde Naties. 
Naast de rechtstreekse steun aan de vre-
desgemeenschap organiseert de gemeente 
Westerlo ook regelmatig informatiemo-
menten voor haar eigen inwoners. Naar 
aanleiding van het tienjarige  bestaan van 
het bondgenootschap zijn er twee verte-
genwoordigers van San José de Apartado 
ontvangen op het gemeentehuis. Dit direc-
te contact tussen de vredesgemeenschap 
en Westerlose beleidsmakers houdt het 
thema brandend actueel in de gemeente. 

Iedereen mobiel  
in Zedelgem
De mobiliteit van mensen met een beper-
king vergroten door in te zetten op duur-
zame mobiliteit voor iedereen, dat is het 
doel van het project ‘Iedereen Mobiel’ 
in Zedelgem dat in 2017 van start ging. 
Het project ‘Samen voor talent’ gaat uit 
van vzw Oranje en vzw Curando, maar 
het kan op ondersteuning rekenen van 
het sociaal huis en het gemeentebestuur. 
Duurzaamheid wordt breed benaderd. 
Het gaat namelijk om vervoersmogelijk-
heden en -oplossingen die veilig, mak-
kelijk, sociaal, milieuvriendelijk en ener-
giezuinig zijn. Wat het project verder 
typeert is burgercocreatie. Met de steun 
van Createlli werd bij de inwoners van 
Zedelgem via een onlinetool gevraagd 
naar hun mobiliteitsbehoeften. Op basis 
van de resultaten zijn in mei projectidee-
en ontwikkeld over onder meer fietsstra-
ten, mobiliteit voor kwetsbare groepen, 
auto- en fietsdelen en een digitaal plat-
form waar vraag en aanbod worden sa-
mengebracht. Een aantal gemeentelijke 
ambtenaren hebben actief meegedacht 
en zetten nu hun schouders onder de 
uitwerking van deze ideeën. Om na te 
gaan welke projecten haalbaar zijn, wor-
den ze deze zomer met burgers uitgetest. 
De gecreëerde burger initiatieven zullen 
verspreid worden via lokale buurtevene-
menten en sociale  media. Zo blijft ‘Ieder-
een Mobiel’ inzetten op burgercocreatie. 

Politiezones leggen maatschappelijke 
verantwoording af
Steeds meer politiezones publiceren met 
hun jaarrekening of in het verslag van het 
voorbije dienstjaar ook een maatschappe-
lijk verslag. Daarin leggen ze verantwoor-
ding af over de mate waarin de organisatie 
rekening houdt met haar impact op duur-
zaamheid (gebouwen), ecologie (voertui-
gen), woon-werkverkeer of aankopen van 
kopieerpapier en consumpties.
In het federale parlement werd op 26 april 
2017 een wijziging aan de regels over de 
werking en organisatie van de politieraad 
goedgekeurd. De VVSG deed daarbij de 
suggestie meer politiezones de mogelijk-
heid te geven een maatschappelijk verslag 
te publiceren. Het kan al volstaan een kort 
overzicht van duurzame initiatieven in het 
jaarverslag op te nemen. De politiezone 
Sint-Pieters-Leeuw (vandaag politiezone 
Zennevallei) was enkele jaren geleden pio-
nier met het opstellen van een duurzaam-
heidsrapport. Daarmee won ze al in 2013 
de Award for Best Belgian Sustainability 
Report. Sinds 2006 zijn de Brusselse ge-
meenten trouwens verplicht een verslag op 
te stellen over de mate waarin ze in hun 
financieel beleid rekening houden met so-
ciale, ethische en milieuaspecten. 

Duurzame ontwikkeling steunt op
vredevolle, inclusieve samenlevingen 

Vrede, veiligheid en rechtszekerheid zijn essentieel om duurzame ontwikkeling te bevorderen. Daarbij denken we aan het 
bestrijden van misdaad, corruptie en geweld, ook tegen kinderen, maar ook aan een sterke rechtsstaat waarin fundamentele 
vrijheden beschermd worden. Verder zijn effectieve en transparante instituties met aandacht voor burgerparticipatie en  
inclusieve besluitvorming onmisbaar. 
Hanne Albers, Karlien Gorissen, stafmedewerkers VVSG-Internationaal; Tom De Schepper, stafmedewerker VVSG-Veiligheid
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In Lommel krijgen bedrijven begeleiding 
bij de aanleg van tuinen met streekeigen 

planten en diervriendelijke flora.

In Torhout werken stad en OCMW sinds 
1 september samen in een nieuwe 

gemeenschappelijke organisatiecultuur.

Fietsgemeente Wevelgem zamelt oude fietsen in 
om ze te laten herstellen in opleidingscentra. Daarna 
worden ze goedkoop verkocht aan scholieren of 
gezondheidswerkers in Oeganda. 



Samen sterker  
in Torhout
Op 1 september werd het startschot gege-
ven voor het ‘Lokaal Bestuur Torhout’. 
Stad en OCMW Torhout gaan vanaf 
nu samen door het leven in een nieuwe 
gemeenschappelijke organisatiestructuur. 
De doelstelling is efficiënter samenwerken 
om de Torhoutenaar nog betere dienstver-
lening te kunnen bieden en schaalvoor-
delen te benutten. Twee clusters zorgen 
voortaan voor de dienstverlening aan de 
burger: de cluster Mens omvat alle per-
soonsgebonden materies, zoals de vrije-
tijdsdiensten, burgerzaken en het sociaal 
huis van het OCMW. Alle grondgebonden 
materies, zoals omgeving en infrastruc-
tuur, vallen onder de cluster Ruimte. Ook 
de interne werking is volledig op elkaar 
afgestemd: de personeelsdiensten, finan-
ciële diensten, maar ook de schoonmaak-
ploegen en de keuken van stad en OCMW 
bundelen hun krachten. Deze geïnte-
greerde diensten maken een efficiëntere 
werking van het lokale bestuur Torhout 
mogelijk. Ook fysiek werden de verschil-
lende administratieve diensten samenge-
voegd. Op 31 augustus 2017 werd ‘Lokaal 
Bestuur Torhout’ tijdens een muzikale 
lunch feestelijk gelanceerd met alle per-
soneelsleden en het bestuur. Torhout is 
helemaal klaar voor een geïntegreerde 
toekomst!

Stadsbreed werken aan  
een kleurrijk Lommel
Zonder de inzet van ondernemingen en 
bedrijven is effectieve duurzame ontwik-
keling onmogelijk. Om hun natuurlijke 
rijkdom te beschermen en te versterken 
zetten het stadsbestuur en de Lommelse 
Ondernemers Club (LOC) in 2014 het 
project ‘Ondernemingen geven kleur aan 
de stad Lommel’ op poten, met financiële 
ondersteuning van het Agentschap voor 
Natuur en Bos. Bedrijven en ondernemin-
gen worden aangespoord de groenaanleg 
op hun terrein te verduurzamen, onder 
met streekeigen planten en diervriende-
lijke flora. Deze bedrijven krijgen vervol-
gens begeleiding bij de aanleg. Ook de 
burgers worden bij het project betrokken. 
Via de stad konden inwoners vlinderpak-
ketten aanschaffen om in hun omgeving 
met vlinder- en rupsvriendelijke planten 
echte vlindercrèches en nectarcafés te cre-
eren. 
Een stuurgroep met vertegenwoordigers 
van de stad, de LOC en het Agentschap 
voor Natuur en Bos volgt het project op. 
Zonder de LOC had dit initiatief niet kun-
nen slagen. Zij vormde namelijk de ideale 
toegangspoort tot de Lommelse bedrijven 
en ondernemingen. 
Ondertussen is het project geëvolueerd 
naar een intergemeentelijke samenwer-
king met Overpelt en Hechtel-Eksel. 
Daarbij werkt de bevoegde Lommelse 
ambtenaar samen met de ondernemings-
koepels en de gemeentebesturen. 

De mondiale kracht van fietsen  
in Wevelgem
Wevelgem is een echte fietsgemeente. 
Dat weerspiegelt zich ook in het mon-
diale beleid. De gemeente zamelt niet-
gebruikte fietsen in bij haar inwoners en 
laat ze herstellen in samenwerking met 
CVO-opleidingscentra. De fietsen worden 
dan verkocht ten voordele van de sociale 
fietsprojecten van Coop Africa, zonder 
de lokale economie te schaden. Met dit 
project bevordert Wevelgem niet alleen 
duurzame consumptie bij de eigen bevol-
king, maar ook duurzame mobiliteit en 
de toegang tot inkomsten, onderwijs en 
gezondheidszorg in Kenia en Uganda. 
Scholieren kunnen via Coop Africa voor 
een klein bedrag een fiets aankopen, waar-
door ze niet meer urenlang te voet onder-
weg zijn naar school. Ook gezondheids-
werkers kunnen zich goedkoper een fiets 
aanschaffen. Hiermee kunnen ze sneller 
en meer patiënten bezoeken en eveneens 
met een fietsambulance zieken en zwan-
gere vrouwen goedkoop en comfortabel 
naar gezondheidscentra brengen. Verder 
kunnen lokale ondernemers gratis een 
lening krijgen voor de aankoop van een 
fiets. Hiermee kunnen ze bijvoorbeeld 
aan de slag als fietstaxi, straatverkoper of 
afvalverzamelaar. In de toekomst breidt 
Wevelgem dit project uit. De gemeente 
zal inzetten op samenwerking met meer 
Wevelgemse partners en zal uitwisseling 
organiseren tussen Oegandese fietsher-
stellers en CVO-cursisten. 

Streven naar duurzame ontwikkeling  
doen we samen

Partnerschappen zijn essentieel in het streven naar duurzame ontwikkeling, zowel sociaal, economisch, ecologisch als institutioneel. 
Daarom moeten we samenwerken, tussen en binnen landen. Bedrijven, regeringen, organisaties, verenigingen en burgers slaan de 
handen in elkaar om duurzame initiatieven op te zetten en uit te voeren. 
Hanne Albers & Karlien Gorissen, stafmedewerkers VVSG-Internationaal

Hoe gaat jouw gemeente aan de slag met de SDG’s? Mail naar internationaal@vvsg.be of laat het ons weten op Twitter met de hashtag #LocalSDG.


