
 

 

 

 

Themadossier 
Duurzaamheid 
 

De term ‘duurzaamheid’ heb je de laatste jaren hoogstwaarschijnlijk al ergens horen vallen. Ook 

tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 is het een thema dat op de agenda van 

verschillende steden en gemeenten komt te staan. 

Wat betekent dat nu eigenlijk ‘duurzaamheid’ of ‘duurzame ontwikkeling’? De definitie die de 

Verenigde Naties (VN), een intergouvernementele organisatie waarin 193 lidstaten vertegenwoordigd 

zijn, eraan geven is de volgende: “Duurzame ontwikkeling is de ontwikkeling die aansluit op de 

behoeften van het heden zonder het vermogen van de toekomstige generaties om in hun eigen 

behoeften te voorzien in gevaar te brengen”. Met andere woorden kijkt men naar de huidige 

behoeften in de wereld en hoe die in de toekomst vervuld kunnen worden zonder dat zij een gevaar 

vormen voor mens, milieu en economie. Deze drie laatsten worden in vaktermen ook wel de 3 P’s 

genoemd; People (de mensen), Planet (de planeet/het milieu) en Profit (winst/opbrengst), waarbij de 

drie aspecten (sociaal, ecologisch en economisch) harmonieus met elkaar in verbinding staan. 

Twee jaar geleden, in 2015, stelden alle landen vertegenwoordigd in de Verenigde Naties een 

duurzame ontwikkelingsagenda op met 17 doelstellingen, die noemden ze de Sustainable 

Development Goals of SDG’s Die doelen moeten ervoor zorgen dat tegen 2030 de wereldwijde 

armoede drastisch vermindert en de opwarming van de aarde wordt tegengegaan. In dit 

themadossier focussen wij vooral op dat laatste, het ecologische aspect, waar het sociale 

onlosmakelijk mee verbonden is. 

Het ‘probleem’ bij de SDG’s is dat er in die agenda vooral staat wat er gedaan moet worden, maar niet 

hoe we dat moeten doen. Het is aan de landen zelf en ook aan steden en gemeenten om te beslissen 

hoe die doelstellingen geïntegreerd kunnen worden in het beleid om de planeet terug op de juiste 

koers te krijgen. Zeker steden zullen in de toekomst met verschillende problemen kampen, er wordt 

verwacht dat tegen 2030 60 procent van de wereldbevolking in steden zullen leven. Het wordt dus 

dringend tijd om daar ook extra in te zetten op een duurzaam beleid. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Duurzaamheid als prioriteit in jouw stad of gemeente, het kan! 
Het is heel belangrijk dat duurzaamheid op de agenda van alle steden en gemeenten komt te staan. 

Als er niets gebeurt met de 2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling, waar de SDG’s deel van 

uitmaken, dan zal de toekomst van de planeet en van de mens in gevaar komen. Er zijn in de praktijk 

al mooie voorbeelden van hoe het wel kan, denk maar aan ‘Leuven 2030’, waarbij de Stad Leuven, de 

Katholieke Universiteit Leuven en bedrijven de handen in elkaar slaan om Leuven tegen 2030 

klimaatneutraal te maken. 

Er is nood aan positieve, structurele initiatieven waarbij de bevolking, de bedrijfswereld en de 

overheid (steden, gemeenten, provincies en gewesten) samen hun schouders zetten onder 

grootschalige of kleinere projecten om het klimaatprobleem tegen te gaan. 

Jij als jongere kan daar een rol in spelen! Overtuig lokale beleidsmakers om het thema ‘duurzaamheid’ 

op de agenda te zetten en mee te nemen in hun campagnes. Steden en gemeenten hebben heel wat 

bevoegdheden, die alles omvatten wat te maken heeft met “het gemeentelijk belang”. Thema’s als 

biodiversiteit, afvalverwerking, productie en consumptie,… vallen daar ook onder en daar kan invloed 

op worden uitgeoefend! 

Steden en gemeenten over heel de wereld zetten al in op milieuvriendelijke alternatieven voor 

mobiliteit, afvalverwerking, energie,... Wist je bijvoorbeeld dat in Kopenhagen 50 procent van de 

bevolking dagelijks de fiets gebruikt en dat er meer fietsen zijn dan mensen in de stad? Zelfs 63 

procent van de parlementsleden springen ’s morgens hun fiets op om naar het Deens parlement te 

gaan. 

Wist je ook dat Stockholm een alternatief afvalverwerkingssysteem heeft? Het afval wordt gescheiden 

via een ondergronds buizensysteem en de restwarmte van de afvalverwerking komt terug in de 

wijken als stadsverwarming. Niet enkel Scandinavische steden en gemeenten zetten in op 

duurzaamheid, Parijs kondigde onlangs aan dat het klimaatneutraal wil worden tegen 2050, waarbij 

dieselwagens geband worden en massa’s zonnepanelen moeten zorgen voor elektriciteit. 

Als Parijs, Stockholm en Kopenhagen het kunnen, dan kunnen wij het ook! Kleine veranderingen in 

het beleid hebben grote (positieve!) gevolgen, en daarvoor hebben we jou nodig! Trek je stoutste 

schoenen aan en ga in debat met de lokale beleidsmakers van jouw gemeente of stad. 

 

 

 

 



 

 

 

 
Stellingen: 
Met een sterretje wordt de moeilijkheidsgraad aangeduid. 1* zijn makkelijke stellingen, twee zijn 

stellingen waarvoor het je al iets meer voorkennis nodig hebt en 3* zijn er voor de experts terzake.  

 

Voedsel  
- Een vleestaks is geen goed idee. *** 

- Alle scholen zouden verplicht een veggiedag moeten inlassen * 

- Schoolkantines mogen enkel duurzame (gezonde en biologische) snacks verkopen.* 

- Het is niet aan de gemeente om initiatieven als 40 dagen zonder vlees en donderdag veggiedag 

te promoten.* 

- De gemeente moet zelf het goede voorbeeld geven en haar leveranciers verplichten enkel 

duurzame voeding (lokaal, seizoensgebonden, minder vlees) te leveren.** 

- De gemeente geeft lokale landbouwers een platform om rechtstreeks aan de consument te 

verkopen.*** 

 

 

Mobiliteit  
-   Er zijn genoeg fietspaden in mijn gemeente.* 

- Het openbaar vervoer zou gratis moeten zijn in de stad * 

- Een lage emissiezone in de stad is een slecht idee. *** 

- Autoloze zondagen zijn ouderwets. ** 

- Mensen zouden beloond moeten worden, als ze met de fiets komen in de plaats van met de auto. * 

- Autoreclame moet verboden worden.*** 

- De zone van de school moet autoluw (geen doorgaand verkeer) gemaakt worden.** 

- Fietssuggestiestroken zijn belachelijk.** 

- De gemeente moet fietsen naar school stimuleren. (fietstreinen)* 

- Er zijn genoeg fietsstallingen/fietsboxen. * 

- Het commercieel centrum moet koste wat het kost toegankelijk blijven voor alle auto’s.** 

- Steenwegen moeten worden uitgerust met voet- en fietspad.** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
Afval  
- Je groenafval apart sorteren mag niet verplicht worden.* 

- Jongeren die op openbare plekken hun afval achterlaten moeten een gasboete krijgen.** 

- Er moeten camera’s geïnstalleerd worden om sluikstorten tegen te gaan.** 

- Het containerpark zou gratis moeten zijn.** 

-  Het is niet erg als er sigaretten op de grond worden gegooid.* 

- Vuilniszakken zouden duurder moeten zijn, zodat mensen echt gaan nadenken over hun 

afvalgebruik.** 

- Zwerfvuil achterlaten kan geen kwaad, omdat de vuilnisman opruimt.* 

- Onze gemeente heeft voldoende openbare vuilnisbakken.* 

- De gemeente moet initiatieven steunen die zwerfvuil opruimen.** 

 

Biodiversiteit en groenbeheer 
- Elke stad/gemeente moet een centraal park of bos hebben.* 

- Het aantal bomen in de stad/gemeente moet evenredig zijn met het aantal inwoners.** 

- De gemeente moet inzetten op groene ontmoetingsplekken voor jongeren.** 

- Bomen, planten en water  hebben geen plek in de stad * 

- De gemeente is verantwoordelijk voor de (wilde) dieren die aanwezig zijn op haar terrein.* 

- Gekapte bomen moeten vervangen worden.** 

- Het is belangrijker om voldoende woningen te voorzien dan voldoende groen in de stad.*** 

- Het is belangrijker om voldoende parkeergelegenheid te creëren dan groen in de stad te laten.** 

- Bemesting en onkruidbestrijdingsmiddelen gebruikt door de gemeente en particulieren moeten 

biologisch zijn.** 

- Elke school moet groen hebben.* 

- Kinderen en jongeren moeten kunnen genieten van de natuur en mogen overal in de bossen 

komen.** 

- Het is niet aan jongeren om de fauna en flora in de stad te beschermen.** 

- De waterkwaliteit van onze rivieren moet omhoog zodat jongeren weer kunnen zwemmen in de 

rivier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Productie en consumptie  
-  De stad/gemeente moet het belang van grote winkels (vb primark, zara, mediamarkt) verkiezen 

boven dat van lokale handelaren.** 

- De stad/gemeente moet bio-winkels  en verpakkingsvrije winkels extra voordelen geven.** 

- De stad/gemeente moet ervoor zorgen dat oude spullen (meubels, fietsen, gereedschap, ..) niet 

worden weggegooid, maar opnieuw worden gebruikt. * 

- De stad/gemeente moet investeren in een deeleconomie (auto’s, fietsen, gereedschap…)*** 

- Grote shoppingscentra maken de stad/gemeente aantrekkelijker.** 

 

Energie 
-  Het is geen goed idee om hernieuwbare energie (zonnepanelen, windenergie..) te subsidiëren 

-Hernieuwbare energie zal nooit genoeg zijn om een stad draaiende te houden. We zullen altijd nood   

hebben aan andere bronnen zoals kernenergie .*** 

- Gemeentes moeten mensen aanmoedigen zuinig om te gaan met energie door campagnes.** 

-Winkels zouden verplicht moeten zijn om de lichten van de etalages ‘s avonds uit te zetten.* 

- De gemeente moet premies geven voor duurzame bouwprojecten en isolatie van woningen.*** 

- Initiatieven zoals dikke truiendag maken een verschil.** 

- De gebouwen die de gemeente zelf bouwt moeten energiezuinig zijn.** 

- Energiepremies zorgen voor sociale ongelijkheid.*** 

 

 

 

Algemeen 
-Een stad zou een beloning moeten krijgen wanneer zijn ecologische voetafdruk daalt  

- De gemeente kan weinig doen aan de klimaatopwarming, het zijn bedrijven en de federale 

overheden die hun verantwoordelijkheid moeten nemen.* 

- Gemeentes met schone lucht zouden beloond moeten worden. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Goede lokale voorbeelden: 
 

Leuven:  
Leuven klimaatneutraal 

Leuven wil in 2030 een klimaatneutrale stad worden. Dat betekent dat ze haar uitstoot van 

broekasgassen volledig compenseert. Om dat te kunnen bereiken is er natuurlijk een hele 

omslag nodig. Meer mensen moeten de fiets nemen, er dient te worden overgeschakeld op 

groene energie, gebouwen moeten beter worden geïsoleerd… Ontdek er alles over én ook wat jij 

kunt doen op https://www.leuven2030.be/  

 

Klimaatambassadeurs 

De Klimaatambassadeurs ('14-'15) was een project van mijnLeuven (het jongerenlabel van de 

jeugddienst van stad Leuven) in samenwerking met Leuven Klimaatneutraal 2030 waarbij 12 

jongeren één jaar lang 10 uitdagingen aangingen rond klimaat en duurzaamheid. Bij elke 

uitdaging deelden ze hun inzichten, ervaringen en belevenissen met de buitenwereld via 

verschillende mediakanalen – steeds ondersteund door professionele coaches. Dit om 

leeftijdsgenoten te prikkelen, stimuleren en inspireren om bewust om te gaan met de 

klimaatproblematiek. Lees hier hun verhaal http://www.mijnleuven.be/onze-

projecten/klimaatambassadeurs  

 

Think CORE 

Wat kan je als jonge snaak doen? Coöperatief ondernemen rond efficiënt en duurzaam 

energiegebruik bijvoorbeeld. Ontdek het verhaal van CORE en kom te weten dat je niet oud en 

grijs moet zijn om positieve impact te hebben op een duurzame wereld: 

http://www.thinkcore.be/nl/  
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Gent: 
Donderdag Veggiedag 

Als eerste stad ter wereld riep Gent donderdag uit tot ‘Veggiedag’. Eén dag in de week geen vlees 

op je bord, is immers goed voor het klimaat, je eigen gezondheid én je smaakpapillen. Lees er 

hier meer over: https://gezonde.stad.gent/project/donderdag-veggiedag  

 

Making Tomorrow 

Zelf impact hebben in jouw universiteitsstad? UGent startte het project ‘Making Tomorrow’ op. 

Een project waarbij studenten en personeel zich binnen de stads- en universiteitsmuren kunnen 

inzetten voor één van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Meer weten? Houd de website 

in de gaten: https://www.ugent.be/nl/univgent/waarvoor-staat-ugent/duurzaamheidsbeleid/doe-

mee/makingtomorrow#UGentomarmtdeSDG's  

 

Duurzame voedselstrategie 

Gent heeft een duurzame voedselstrategie. Op het online forum https://gentengarde.stad.gent/ 

kom je te weten hoe je zelf je steentje kunt bijdragen. 

 

Kortrijk: 
Atelier de stad: Kortrijk congé 

Een heus experiment in duurzaamheid! Tijdens het stadsfestival Kortrijk congé werd een ‘stad in 

staat van uitzondering’ gebouwd. Het werd een gemeenschapsexperiment van 25 uur waarbij de 

deelnemers de touwtjes mee in handen kregen. De bewoners mochten de wetten van de 

tijdelijke stad bepalen, ze mochten slapen en eten in de openbare ruimte en geld als 

betaalmiddel werd afgevoerd. De hele stad draaide op het engagement en het potentieel van 

haar bewoners. Een experiment dus, in gang gezet door kunstenaars, ontwerpers en filosofen. 

Bekijk hier de trailer van de rapportage die Canvas ervan maakte: 

http://cobra.canvas.be/cm/cobra/film/cobra-kijkt-tv/1.2134879  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://gezonde.stad.gent/project/donderdag-veggiedag
https://www.ugent.be/nl/univgent/waarvoor-staat-ugent/duurzaamheidsbeleid/doe-mee/makingtomorrow#UGentomarmtdeSDG's
https://www.ugent.be/nl/univgent/waarvoor-staat-ugent/duurzaamheidsbeleid/doe-mee/makingtomorrow#UGentomarmtdeSDG's
https://gentengarde.stad.gent/
http://cobra.canvas.be/cm/cobra/film/cobra-kijkt-tv/1.2134879


 

 

 

 

 

 

 

 

Opzullik 
De eerste slow city van België 

De levenskwaliteit van burgers verbeteren, dat is het kernconcept van een “slowcity”. Maar 

daarvoor moeten burgers, producenten en politici op dezelfde lijn staan. Via ecologische, lokale 

en op burgers gerichte initiatieven ontwikkelde Opzullik zich als zo’n langzame stad. Lees er alles 

over in het artikel van Mo: https://www.mo.be/reportage/langzame-steden-gericht-op-burgers-

milieu-en-duurzaamheid  

 

Bouchout, Deinze, Kontich en Gent 
Fietsgemeente/ stad 2015 

Wat hebben bovenstaande gemeentes met elkaar gemeen? Het zijn de laureaten van de 

wedstrijd Fietsgemeente/ stad 2015 uitgereikt door de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Is jouw 

gemeente ook klaar om deze prijs in ontvangst te nemen en tot 50.000 EUR subsidies te 

ontvangen voor fietsinfrastructuur? Neem dan snel een kijkje op 

https://www.fietsgemeentestad.be/fietsgemeentestad-2018 en ontdek hoe je kan meedoen. 

 

Louvain-la-neuve 
Feesten met je eigen beker 

Hoe je je ecologische voetafdruk als student kunt verbeteren? Wat dacht je ervan om in het 

uitgangsleven enkel met herbruikbare bekers te werken? Te moeilijk? In Waalse studentenstad 

bij uitstek ‘Louvain-la-neuve’ is het realiteit. Daar maakte de stad samen met de horeca de 

resolute omslag onder druk van de studenten. Nu neemt iedereen er zijn eigen beker mee of 

koopt een herbruikbare beker. 

 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
Autoloze zondag 

De binnenstad één maal per jaar autovrij maken, dat kennen vele steden. Maar Brussel kiest er 

jaarlijks voor om in het hele Brussels Hoofdstedelijk Gewest de wagens te bannen. Een 

volksfeest voor klein en groot, arm en rijk, dik en dun… Kortom, je vindt de hele samenleving op 

straat. Snuif de sfeer op door dit filmpje gemaakt door Karrewiet: 

https://www.ketnet.be/karrewiet/19-september-2016-autovrije-zondag  
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Good food strategie 

De Brusselse Good Food-strategie heeft twee doelstellingen: beter produceren, dat wil zeggen 

lokaal gezonde voeding kweken en verwerken met respect voor het milieu; en goed eten, dat wil 

zeggen smakelijke, evenwichtige voeding binnen ieders bereik brengen, waarbij zoveel mogelijk 

lokale producten worden gebruikt. Ontdek op http://www.goodfood.brussels/nl ideeën om 

groenten te leren kweken in de stad, beter te eten en minder weg te gooien. 

 

Duurzame schaatspiste in Sint-Gillis 

Ecologisch verantwoord schaatsen in openlucht? Het kan! De jongeren van vzw Matissa 

ontwikkelden in samenwerking met de gemeente Sint-Gillis een duurzame schaatsbaan! Meer 

weten? Bekijk het filmpje op https://www.bruzz.be/videoreeks/bruzz-24-zaterdag-16-en-zondag-

17-december/video-schaatsen-op-plastic  

 

Antwerpen 
Lage emissiezone 

Op 1 februari 2017 voerde de stad Antwerpen een lage emissiezone in de kernstad en op 

linkeroever in. In dit gebied worden de meest vervuilede voertuigen geweerd om de lokale 

luchtkwaliteit en zo ook de gezondheid van haar inwoners en bezoekers te verbeteren. Lees er 

hier meer over: https://www.ketnet.be/karrewiet/19-september-2016-autovrije-zondag  

 

Dilbeek 
Minder maaien om biodiversiteit te vergroten 

Bepaalde graszones zijn in Dilbeek omgezet naar hooiland. Zo krijgen kleinere en tragere 

plantensoorten een kans. De hooilanden ogen veel natuurlijker en herbergen een hoge 

soortenrijkdom aan planten en dieren. http://www.nieuwsblad.be/cnt/blide_02401037  

 

Herentals 
Herbruikbare luiers 

In enkele gemeentes en steden, zoals Herentals krijg je een subsidie om herbruikbare luiers te 

gebruiken bij de geboorte van je kindje. Het gebruik van wegwerpluiers zorgt namelijk voor een 

enorme afvalberg. Met het subsidiëren van de investeringskost voor herbruikbare luiers hoopt 

de gemeente meer ouders over de streep te trekken om deze duurzame optie te kiezen. 
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Turnhout, Herent… 
Duurzaam evenementen organiseren 

In Turnhout hoef je zelf geen posters te plakken voor je evenementen. Je brengt de posters 

gewoon binnen bij de stad en die doen het werk dan voor jou! Zo word je nooit overplakt en heb 

je dus ook niet al te veel posters nodig.  

Daarnaast kan je herbruikbare bekers huren bij de stad. 

Als je een evenement wilt organiseren in Herent krijg je een boekje met tips over hoe je dit 

duurzaam kan doen. 

 

Merchtem 
Oplaadpunten voor elektrische fietsen 

De gemeente voorziet op verschillende plaatsen oplaadpunten voor elektrische fietsen. Je koopt 

een fietslaadkaart en daarmee kan je je fiets onbeperkt opladen. Meer informatie: 

http://www.merchtem.be/product/335/fietslaadkaart  

 

Brugge 
Aanleg van een voedselbos 

In Brugge legde Natuurpunt in samenwerking met Stad Brugge en enkele enthousiaste 

vrijwilligers een voedselbos aan. Een voedselbos is een vorm van duurzame landbouw die 

aansluit bij de permacultuur. Daarin vormen bomen, struiken, planten en kruiden meerdere 

lagen aan eetbare gewassen. Omdat we in een voedselbos samenwerken met de natuur en er 

niet tegen ingaan, is er een hoge biodiversiteit. Ontdek het leuke filmpje over wat er in een 

voedselbos gebeurt op de website van Natuurpunt:  

https://www.natuurpunt.be/pagina/voedselbosnetwerk-cvn  

 

Roeselare 
Duurzame overheidsopdrachten 

De stad Roeselare mag zich als eerste gemeente ‘Laureaat Duurzame Overheidsopdracht’ 

noemen, een prijs uitgereikt door VVSG in samenwerking met de Vlaamse Overheid. De 

bekroning gaat niet naar één ambitieuze overheidsopdracht maar naar een totaal van een 30-tal 

aanbestedingen die kaderen binnen een filosofie van duurzaam vlootbeheer, zoals bijvoorbeeld 

het wagenparkbeheer. Ontdek hier het ambitieuze plan van Roeselare en ideeën van de andere 

deelnemende gemeenten: https://do.vlaanderen.be/roeselare-wint-wedstrijd-duurzame-

overheidsopdrachten  
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Genk 
Bijenproject 

In het Heempark in Genk werden twee tuinen omgevormd ten gunste van wilde en honingbijen. 

Op deze manier wil de stad haar inwoners inspireren om hun tuinen bijenvriendelijker te maken. 

Via workshops, infoborden, wandelingen etc. wordt een groot publiek bereikt. 

 

Mol en Dessel 
Geothermisch warmtenet 

In het voorjaar van 2018 start Eandis met de aanleg van het zogeheten geothermisch warmtenet 

in Mol en Dessel. De verwarming en het sanitair warm water worden niet meer individueel - per 

gebouw - geproduceerd. Een slimme warmtewisselaar zorgt ervoor dat het warme water zijn 

weg vindt in radiatoren, vloerverwarming en het sanitair. Het warmtenet in Mol en Dessel blinkt 

dankzij de aardwarmte nóg meer uit in duurzaamheid. De gloeiend hete aardkern onder onze 

voeten zorgt namelijk voor de doorlopende opwarming van het water. Dat betekent dus géén 

extra CO2-uitstoot. Bovendien genereert het warmtenet geen afval. Het afgekoelde water wordt 

namelijk gewoon terug opgewarmd. Meer info: 

https://www.gemeentemol.be/nieuwsdetail.aspx?id=6956  
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