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SDGs Nieuwsbrief Mei 2017
 

Ook in mei zijn er weer heel wat interessante nieuwsberichten en initiatieven over de SDGs
bijgekomen! Vooral de Haven van Antwerpen heeft zich deze maand ingespannen om het publiek te
informeren over de rol die de SDGs spelen in hun projecten. Momenteel hebben ze een tal van
projecten lopen die op één of andere manier bijdragen tot de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen,
zoals het recuperen van restwarmte en  het stoppen met drinkwater te gebruiken voor
onderhoudswerken.  Wilt u uw initiatief ook in deze nieuwsbrief zien verschijnen? Registreer deze dan
zeker op de website!

 

NIEUWS

FIDO organiseert Middag van de
Duurzame Ontwikkeling
De Middag DO staat deze keer in het teken van armoede
bestrijden en welvaart bevorderen in een wereld in
verandering. Lees verder.

Overlegcomité neemt acte van
NSDO
Op 31 Mei 2017 keurde het overlegcomité de Nationale
Strategie voor Duurzame Ontwikkeling (NSDO)  goed. Deze
goedkeuring is de laatste stap in de evaluatieprocedure van
het document. Lees verder.

VN lanceren register voor projecten ter
bescherming van zeeën en oceanen
Nog tot 4 juni kan iedereen lopende of toekomstige projecten
die op één of andere manier bijdragen aan de bescherming
van zeeën en oceanen ingeven in het register van “Voluntary
Commitments” van de Verenigde Naties. Lees verder

The European Sustainable Development Week schiet uit de startblokken
Minister Marghem stelt NSDO voor op ministerraad

Meer nieuwsberichten
 

SDG INITIATIEVEN

Engagementen en projecten

My2050 en Klimaatcoaches
Lagere carbon footprint bij verwerking van slib
Duurzaam goederenvervoer via binnenvaart
Van restwarmte nieuwe industriële energie maken
Boost ambition to a social future
Realisatie van drie windmolens
On & off site
Duurzaam waterbeheer voor de petrochemische industrie
Cradle to cradle
Duurzaam transport en modal shift
Vergroening binnenvaart
Duurzame logistieke oplossingen
Slimme windmolen
Strategische herpositionering tot leverancier van duurzaamheid
Energieoptimalisatie door free cooling

Aankomende Evenementen
25 oktober 2017: G-STIC - Global Science, Technology & Innovation Conference series (Bruxelles)
20 oktober 2017: Wat nu infoavond (De Pinte)
5 oktober 2017: Saved by the Bell
22 september 2016: Foto-expo: to bee or not to bee (Han-sur-Lesse)
26 juni 2017: Meet Your Supplier - Leuven (Leuven)
24-25 juni 2017: Feest in 't Park (Brugge)
19 juni 2017: Meet Your Supplier - Grimbergen (Grimbergen)

 

AAN HET WOORD...

Eric De Deckere, Duurzaamheids-
coördinator van de Haven van Antwerpen
Deze maand spraken we met Eric De Deckere,
duurzaamheidscoördinator van de Haven van Antwerpen over
hoe zij de SDGs integreren in hun beleid en lopende
projecten. Voorheen werkte Eric als docent bij het Instituut
voor Milieu & Duurzame Ontwikkeling van de Universiteit
Antwerpen. De afgelopen twee decennia was hij betrokken bij
een veelheid aan projecten over integraal en duurzaam
waterbeheer, zowel in het Zuiden als het Noorden. Lees het
volledige interview hier. 
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