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SDG-sensibilisering te doen
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SDG-piloottraject

Groep 1 Groep 2

Balen Herent Aalst Geel Maldegem

Berlaar Herzele Beersel Hasselt Mechelen

Diksmuide Hoogstraten Boom Lille Merelbeke

Edegem Leopoldsburg Bornem Herentals Mol

Evergem Nazareth Brasschaat Herk-de-Stad Nevele

Genk Oostende Brecht Izegem Tielt

Gent Oostkamp Brugge Kortrijk Turnhout

Halle Roeselare De Pinte Leuven Westerlo

Hamont-Achel Sint-Truiden Dilsen-Stokkem Heist-op-den-

Berg

Zoersel

Harelbeke Tienen Diest Lommel Brussel

SDGs
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SDG-piloottraject: 3 sporen

SDGs6 - 6-11-2018

3 sporen

Sensibilisering

Beleidsplanning

Politiek

omgevingsanalyse

SDG’s in meerjarenplannen

praktijkvoorbeelden

basistool

campagneweek

Engagementsverklaring, 

partijprogramma’s 

http://www.vvsg.be/sites/sdgs/Paginas/Piloottraject

http://www.vvsg.be/sites/sdgs/Documents/Inspiratienota SDGs en omgevingsanalyse eindversie.pdf
http://www.vvsg.be/sites/sdgs/Documents/praktijkvoorbeelden sensibilisering NL FINAAL.pdf
http://www.vvsg.be/sites/sdgs/Documents/SDG basistool.xlsx
https://www.duurzamegemeente.be/
http://www.vvsg.be/sites/sdgs/Documents/20160302_SDG verklaring Versie3 NL.pdf
http://www.vvsg.be/sites/sdgs/Documents/Aanbevelingen integratie SDGs in lokale partijprogramma's.pdf
http://www.vvsg.be/sites/sdgs/Paginas/Piloottraject
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1. Publicatie 50 praktijkvoorbeelden
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Interne sensibilisering van personeel
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Interne sensibilisering van personeel

SDGs9 - 6-11-2018

http://www.vvsg.be/sdgs/spelbordoefening

http://www.vvsg.be/sdgs/spelbordoefening
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Externe sensibilisering
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Externe sensibilisering: infoblad & website
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Gemeentehuis

SDGs12 - 6-11-2018
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1. Publicatie 50 praktijkvoorbeelden

SDG's

www.vvsg.be/sites/sdgs

http://www.vvsg.be/sites/sdgs
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2. Week van de Duurzame Gemeente

Meer info: www.duurzamegemeente.be

http://www.duurzamegemeente.be/
http://www.duurzamegemeente.be/


VVSG  -VVSG  -

2. Week van de Duurzame Gemeente

SDG's

• Meer dan 650 Duurzame Helden

• Campagne in de pers

• Lokale activiteitenagenda

• Campagnewebsite: www.duurzamegemeente.be

http://www.duurzamegemeente.be/
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Twee lokale praktijkvoorbeelden

SDG's



& de SDG’s

23 oktober 2018





Sint-Truiden & de SDG’s

1. Piloottraject

2. Sensibilisering

3. OA → inspiratienota→ beleidsakkoord → nieuw BBC



Piloottraject



Sint-Truiden = Duurzaam ?

Één van de basispijlers van de stad Sint-Truiden is duurzaamheid een één van 
de vier waarden voor de stadsambtenaar!

In het bestuursakkoord staat te lezen:

’De stad van de toekomst is vooral een duurzame stad.’ Act local, think global. 



In het beleidsplan duurzaam beleid lezen we 
onder andere: 

“Indien we de stad duurzaam willen ontwikkelen, zal er in het beleid en in het 
beheer van onze stad en onze administratie aandacht moeten zijn voor zowel 
het ecologische als voor sociale aspecten.

“En we kunnen onze stad enkel op een verantwoorde wijze doorgeven aan 
onze kinderen als we een actief duurzaamheidbeleid voeren. In 2030 willen we 
een klimaatneutrale stad zijn.”

“Het bestuur wenst een gemeentelijk actief aankoopbeleid van eerlijke en 
duurzame producten. Truiense appels en peren, maar ook koffie van kleine 
boeren uit Midden-Amerika. Ondernemers zijn ondernemers, waar ze ook 
wonen.”



Sensibilisering 



“Een gemeente kan pas ‘wegen’ als ze haar ‘bewogen’ 
burgers kan ‘bewegen’ 

op weg naar een duurzame én solidaire samenleving.”



Personeel

- Infosessies en vorming

- SDG-pins

- SDG-cirkeloefening

- SDG-wist-je-datjes in de interne nieuwsbrief

- SDG-poefjes

- SDG-banners



Adviesraden

- Infosessies en vorming

- SDG-pins

- SDG-cirkeloefening 

- Memoranda die geschreven worden in het kader van de SDG’s

- SDG-onderleggers (voor organisaties)

- Een werelds GPS-spel



Bevolking

- SDG-icoontjes en artikels in het stedelijk informatieblad

- SDG-icoontjes op brochures en uitgaven van diensten 

- SDG-onderleggers

- Een werelds GPS-spel

- SDG-poefjes

- SDG-banners

- EDO-leerlijn kleuter en lager onderwijs

- SDG kinderanimatie



Van omgevingsanalyse over inspiratienota en 
beleidsakkoord naar nieuwe BBC



Inspiratienota Sint-Truiden 2030

De Inspiratienota Sint-Truiden 2030 bestaat uit beleidsaanbevelingen vanuit de 
administratie aan de toekomstige mandatarissen van de stad. 

De belangrijke opties inzake de communicatie van dit document (timing, 
kanalen, doelgroepen) zijn bepalend voor de impact van deze adviezen of 
suggesties naar het nieuwe beleid.



2017

mijlpaal BBC
2020-2025

• Inspiratiedagen
• Omgevingsanalyse (Q&A)
• City scan van Tomorrow Lab
• SDG-traject
• Diverse interne onderzoeken: 

Buitenpret, PXL-onderzoek, 
masterplan Sport …

• Rapporteringen BMS
• Diverse externe rapporten: 

Infraxrapport
nutsvoorzieningen, ….

• Nieuwe gemeentemonitor
• Nieuwe vrijetijdsmonitor
• ….

Diverse adviesraden bieden
stad en politieke partijen hun
memoranda aan.

Maart - juni

maart mei juni juli augustus september oktober Nov/dec 2019april2018

actie
ambtenaar

Maandag
15 oktober

Ambtenaren
& Bestuur
Oktober -
december

actie burger

- MAT stelt een globaal ambtelijk
memorandum / inspiratienota op en
biedt dit aan op 20 oktober 2018 
- Diverse diensten maken op basis van 
hun strategische actie- en
budgetplannen een inspiratienota’s die 
meer gedetailleerd ingaat op hun
toekomst.

maart - oktober

actie ambtenaar
vanaf 1 juli 2018

Ambtenaren en
verkozenen werken
samen aan een nieuw
beleidsprogramma voor
Sint-Truiden vanuit de 
inspiratienota

oktober - december

Samen werken aan een
nieuw beheer- en
beleidscyclus
voor 2020-2025 

2019

één omgevingsanalyse
samenstellen op basis 
van diverse 
verzamelde
bouwstenen
(en online plaatsen )

maart - juli

actie ambtenaar
vanaf 1 maart

2018

Burgerparticipatie in de 
toekomst ….
- Adviesraden
- Citizen-Lab burgers
- Ronde tafels dorpen
- Leefbaarheidsbabbels
- …

2019-2025



Toekomst 



BBC, een eerste stap is reeds gezet

Ondertussen is er samen met een groep gemotiveerde personeelsleden een 
document opgesteld waarin een kleine 120 concrete voorstellen worden 
gedaan om de SDG’s in de gemeentelijke beleidsplanning mee op te nemen.

Deze concrete voorstellen, afgetoetst aan de subdoelstellingen, kunnen samen 
met de inspiratienota (concrete/korte/hapklare teksten & concrete acties) 
binnen het opstellen van het meerjarenplan en voor alle diensten, gebruikt 
worden.



De noodzaak van duurzaamheid…

Het zou een vanzelfsprekendheid moeten worden!



EindboodschapBedankt
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Stad Diksmuide –Voortrekkersrol en duurzaamheid

16.726 inwoners

14 deelgemeenten
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Stad Diksmuide – Interne sensibilisatie
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Stad Diksmuide – Interne sensibilisatie



Stad Diksmuide – Interne sensibilisatie
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Stad Diksmuide – Interne sensibilisatie
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Stad Diksmuide – Interne sensibilisatie



44

Stad Diksmuide – Interne sensibilisatie
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Stad Diksmuide – Externe sensibilisatie
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Stad Diksmuide – Externe sensibilisatie


