
Gemeenten4GlobalGoals 
 

 KIES  
 in de komende Raads- en Collegeperiode voor 
 een duurzame wereld 

Onze gemeentelijke opgaven zijn steeds meer verbonden met wereldwijde opgaven. 
De nieuwe Raads- en Collegeperiode biedt kansen om de komende jaren echt stappen vooruit 
te maken en samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties bij te dragen aan 
duurzame ontwikkeling, lokaal en mondiaal. 

 

De energietransitie, duurzame economische ontwikkeling, integratie en participatie, de inzet voor schonere lucht en 

schoner water, op al die onderwerpen is ons lokale handelen nauw verweven met ontwikkelingen elders in de 

wereld. Die ontwikkelingen beïnvloeden ons en omgekeerd beïnvloeden wij die ontwikkelingen elders, in positieve 

of negatieve zin. Daarom geldt: als gemeentebestuurders hebben we wat te kiezen, ook ná 21 maart. 

 
De VN agenda voor duurzame ontwikkeling is een ambitieuze, en gezien de aard van de problemen ook een urgente 
en uiterst relevante agenda. Ze is bepalend voor de perspectieven voor toekomstige generaties, maar gaat evenzeer 
over de levens van ons allemaal, hier en nu. Voor de realisatie ervan is de inzet nodig van iedereen: bedrijven, 
maatschappelijke organisaties, burgers, overheden: nationaal en decentraal, wereldwijd, dus ook in Nederland. 

 
Om te helpen onze inzet concreet te maken, heeft de VNG de handreiking “De Global Goals in het gemeentelijk 
beleid” uitgebracht en zijn praktijkvoorbeelden beschreven ter inspiratie. Maar u kunt zich desgewenst ook gericht 
laten adviseren. Zie www.vng.nl/global-goals-gemeenten voor meer informatie en voor aanmelding.  

 
Graag zetten wij samen met u de komende jaren belangrijke stappen op weg naar een duurzame wereld!

De initiatiefnemers van deze oproep 

Marloes Borsboom, wethouder gem. Rijswijk 

Wobine Buijs, burgemeester gem. Oss 

Annemarie Penn-te Strake, burgemeester gem. Maastricht 

Mede-ondertekenaars 

Bauke Arends, wethouder gem. Emmen 

Bert Bouwmeester, burgemeester gem. Coevorden 

Harry Dijkstra, wethouder gem. Aa en Hunze 

Jan Engels, wethouder gem. Bronckhorst 

Rik Gommers, wethouder gem. Winterswijk 

Edo Haan, burgemeester gem. Maassluis 

Ronald Haverkamp, wethouder gem. Rheden 

Andries Heidema, burgemeester gem. Deventer 

Marcelle Hendrickx, wethouder gem. Tilburg 

Jon Hermans, burgemeester gem. Oud-Beijerland 

Hans Janssen, burgemeester gem. Oisterwijk 

Annemiek Jetten, burgemeester Vlaardingen 

Rob Jonkman, wethouder gem. Opsterland 

Joost van Keulen, wethouder gem. Groningen 

Cor Lamers, burgemeester gem. Schiedam 

Rik de Lange, burgemeester gem. Duiven 

Remy Meijers, wethouder gem. Valkenburg a/d Geul 

Frans Mencke, gemeentesecretaris gem. Hoorn  

Rob Metz, burgemeester gem. Soest  

André van de Nadort, burgemeester gem. Weststellingwerf 

Gerrit Post, wethouder gem. Urk 

Henk Robben, burgemeester gem. Wierden 

Gert Stam, wethouder gem. Meppel 

Johan Varkevisser, wethouder gem. Zeist  

Luzette Wagenaar, burgemeester gem. Waterland 

Jos Wienen, burgemeester gem. Haarlem 

Jan van Zanen, burgemeester gem. Utrecht 

Pieter van der Zwan, wethouder gem. Smallingerland   

Vragen of een reactie?  

Mail: globalgoals@vng.nl of 070 373 84 01 (VNG International) 

Wij roepen alle gemeenteraden en alle nieuw te vormen Colleges van B&W daarom op: 
 

1. Het streven naar duurzaamheid in zijn sociale, economische en ecologische dimensies leidend 
te laten zijn bij het vaststellen van het programma voor de komende jaren. 

 
2. Daartoe de door de VN vastgestelde duurzame ontwikkelingsdoelen als referentiekader te 

gebruiken. Deze 17 doelen, ook wel Global Goals genoemd, zijn in 2015 vastgesteld als 
wereldwijde agenda voor de periode 2016-2030. Ze zijn vastgesteld door alle lidstaten van de 
VN, dus ook Nederland. 

 
3. De gemeente deel te laten zijn van de VNG-campagne ‘Gemeenten4GlobalGoals’, zodat we 

als een groeiende ‘community of practice’ elkaar versterken en inspireren, om samen zoveel 
mogelijk impact te hebben. 

https://vng.nl/files/vng/5971.002-04-globalgoalsbrochure-wtk-lr.pdf
https://vng.nl/files/vng/5971.002-04-globalgoalsbrochure-wtk-lr.pdf
http://www.vng.nl/global-goals-gemeenten
mailto:globalgoals@vng.nl

