
Gent daagt Sint-Niklaas uit tot een duel 'Dagen
Zonder Vlees'

Als officiële ambassadeur van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde
Naties ('SDG Voice' van de Sustainable Development Goals) zal de Stad Gent in de
komende maanden vijf verschillende Vlaamse steden uitdagen rond de SDGs. Een
eerste uitdaging is gelinkt aan het doel ‘beëindigen van honger, bereiken van
voedselzekerheid en verbeterde voeding en promoten van duurzame landbouw’.
Gent zal de strijd aanbinden met Sint-Niklaas om tijdens de campagne 'Dagen
Zonder Vlees' zo weinig mogelijk vlees te consumeren en daarmee zo veel
mogelijk m² te besparen op de ecologische voetafdruk.

Stad Gent versus Stad Sint-Niklaas

Als SDG Voice daagt de Stad Gent de Stad Sint-Niklaas uit om deel te nemen aan
'Dagen Zonder Vlees', een campagne die loopt van woensdag 1 maart tot woensdag 15
april 2017. Beide steden breken namelijk een lans voor duurzame voeding. Zo trekt Gent
onder de noemer ‘Gent en garde’ ten strijde voor lekkere, duurzame en lokale voeding.
Gent was ook de eerste stad die Donderdag Veggiedag introduceerde – een initiatief dat
wereldwijd navolging kreeg. Ook Sint-Niklaas zet volop in op duurzaamheid. In 2012
werd Sint-Niklaas donderdag veggiestad. Hierdoor ontstonden veel initiatieven die Sint-
Niklaas op de veggiekaart zetten met als summum de Langste Veggietafel: dé hotspot
waar lekkerbekken, culinaire curieuzeneuzen en vegetariërs elkaar ontmoeten.



Dagen Zonder Vlees

Van 1 maart tot 15 april 2017 loopt de actie 'Dagen Zonder Vlees', een Vlaamse
bewustwordingscampagne over de impact van voedingsgewoontes op het milieu. Vorig
jaar waren al meer dan 90.000 mensen overtuigd om tijdens de 40 dagen voorafgaand
aan Pasen duurzamer te eten. Het opzet is simpel: minder vlees en vis eten en dat met
zo veel mogelijk mensen.
Vleesconsumptie is immers een van de belangrijkste oorzaken van de
klimaatverandering. Bovendien is het een erg inefficiënte manier van voeding. Door
minder vlees te eten, maken we onze ecologische voetafdruk kleiner. En verbreden we
onze culinaire horizonten.

Dagen Zonder Vlees wil mensen op een losse manier prikkelen en inspireren. Al vanaf
het moment dat je één dag per week geen vis en vlees eet, kan je meedoen, want: ‘Elke
dag telt’.

Voor stadspersoneel en burgers

De uitdaging om deel te nemen aan Dagen Zonder Vlees is zowel gericht op het
stadspersoneel als de burgers van Sint-Niklaas en Gent. Enerzijds strijden de inwoners
van beide steden om zo weinig mogelijk vlees te consumeren en dus het meest te
besparen op hun ecologische voetafdruk. Anderzijds gaan ook de personeelsleden van
de Stad Gent en de Stad Sint-Niklaas het duel aan om hun ecologische voetafdruk zo
veel mogelijk te verkleinen. Uiteraard wordt de winnaar in beide gevallen bepaald in
verhouding tot het totale aantal inwoners en personeelsleden.

Wie wil deelnemen kan zich inschrijven via deze website.
Medewerkers van de Stad Gent kunnen zich inschrijven binnen de groep ‘Stad Gent –
personeel’; inwoners kunnen dit binnen de groep ‘Gent’. Medewerkers van de Stad en
het OCMW in Sint-Niklaas kunnen zich inschrijven binnen de groep ‘Stad & OCMW Sint-
Niklaas’. Inwoners registreren zich in de groep ‘Sint-Niklaas’.

Post je als inwoner ook een foto met #SDGGentSintNiklaas op sociale media, dan maak
je ook kans om een etentje in een vegetarisch restaurant te winnen.

Sustainable Development Goals (SDGs)



Om de 17 Sustainable Development Goals (de opvolgers van de
Millenniumdoelstellingen) bekend te maken, werden wereldwijd een aantal
ambassadeurs benoemd, onder wie koningin Mathilde en zangeres Shakira. Daarnaast
werden in België 8 Voices van de SDGs aangeduid door het Federaal Instituut voor
Duurzame Ontwikkeling en The Shift, het Belgisch duurzaamheidsnetwerk. De Stad Gent
is 1 van die 8 Voices, samen met Duo for a Job, gekozen om de eerste vijf SDGs, die
samen de cluster 'People' vormen, uit te dragen. GoodPlanet en Bond Beter Leefmilieu
zijn ambassadeurs voor de SDG cluster 'Planet', Colruyt Group en Le Mouvement Action
Paysanne zijn vertegenwoordigers van de cluster 'Prosperity' en 11.11.11 en haar
Franstalige evenknie CNCD zijn afgevaardigd voor de cluster 'Peace & Justice'.

Elke SDG Voice heeft twee opdrachten: bekend maken van de SDGs bij het grote
publiek en als organisatie zelf inspanningen leveren rond duurzaamheid. De SDG Voices
beogen dus meer dan enkel de bekendheid van de SDGs in België te vergroten. De
gekozen organisaties willen hun inspanningen rond duurzaamheid verbeteren door ze te
verbinden aan dit globale kader.

Actie in kader van

Informatie
Stad Gent, Anja Van den Durpel, Dienst Internationale Relaties en Netwerken, gsm.
0478 78 95 10, e-mail anja.vandendurpel@stad.gent
Stad Gent, Els Uytterhoeven, Dienst Internationale Relaties en Netwerken, gsm. 0476
46 52 80, e-mail els.uytterhoeven@stad.gent
Stad Gent, Katrien Verbeke, Dienst Milieu en Klimaat, tel. 09 268 23 00, e-mail
katrien.verbeke@stad.gent
Stad Sint-Niklaas, Helen Bonne, Afdeling Plannen en Ontwikkelen, tel. 03 778 32 02,
e-mail helena.bonne@sint-niklaas.be
Stad Sint-Niklaas, Eline De Keulenaer, Dienst Diversiteit, Samenleving en Preventie,
tel. 03 778 37 48, e-mail eline.dekeulenaer@sint-niklaas.be
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OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een
compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 257.500 inwoners en 74.000
studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig,
historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief
van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad.
Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.

Stad Sint-Niklaas:
De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester, tel. 03 778 30 03, e-mail
lieven.dehandschutter@sint-niklaas.be
Mevrouw Sofie Heyrman, schepen voorschepen voor welzijn en diversiteit, flankerend
onderwijsbeleid en burgerzaken, 03 778 30 16, e-mail sofie.heyrman@sint-niklaas.be
De heer Wout De Meester, schepen voor jeugd, duurzaamheid en natuur, tel. 03 778
30 16, e-mail wout.demeester@sint-niklaas.be

De heer Daniël Termont
Burgemeester, stadhuis, Botermarkt 1, 9000
Gent, tel. 09 266 50 00, fax 09 266 50 19, e-
mail: burgemeester@stad.gent

Mevrouw Tine Heyse
Schepen van Milieu, Klimaat, Energie en
Noord-Zuid, stadhuis, Botermarkt 1, 9000
Gent, tel. 09 266 54 30
e-mail: schepen.heyse@stad.gent

Mevrouw Martine De Regge
Schepen van Personeelsbeleid, Facility
Management en Administratieve
Vereenvoudiging, stadhuis, Botermarkt 1,
9000 Gent, tel. 09 266 51 60, e-mail:
schepen.deregge@stad.gent
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Stad Gent
persruimte
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