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Gent stelt eerste jaarlijkse
duurzaamheidsrapport voor

Gent stelt zijn eerste jaarlijkse duurzaamheidsrapport voor. Het rapport bevat

een gedetailleerde stand van zaken en recente cijfers. Op basis daarvan schakelt

de Stad Gent de komende zes jaar een versnelling hoger om de duurzame

ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties te halen.

Enthousiaste ambassadeur

De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen of de SDG’s (Sustainable Development Goals) van de

Verenigde Naties bestaan 5 jaar. De SDG's werden in 2015 vastgesteld als de nieuwe

wereldwijde doelstellingen voor duurzame ontwikkeling tegen 2030. Gent is al van bij de start

een enthousiaste ambassadeur, en stelt daarom ook zijn eerste duurzaamheidsrapport voor.
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In het rapport, dat ook werd ingediend bij de Verenigde Naties, staan volledigheid en cijfers

centraal, en wordt voor elk van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen een stand van

zaken gegeven. Op basis van het rapport zal de Stad Gent de komende 6 jaar partnerschappen

aangaan en een versnelling hoger schakelen. De Stad heeft bovendien de ambitie om een

jaarlijks duurzaamheidsrapport te publiceren, elk jaar met een van de vijf SDG-thema’s

centraal: mensen, planeet, welvaart, vrede en partnerschap.

'De 17 duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties vertellen wat we
in 2030 moeten bereiken om de houdbaarheidsdatum van onze planeet te
verlengen. Het is in steden zoals Gent dat we het verschil kunnen maken en
waar we de vele uitdagingen op het terrein concreet kunnen aanpakken.' 
— Mathias De Clercq, burgemeester

5-jarigen in de kijker

Voor de derde maal op rij nam Gent deel aan de Week van de Duurzame Gemeente, van 18 tot

25 september 2020. Dit jaar stonden de Gentse 5-jarigen in de kijker. Ze zullen 15 jaar zijn

wanneer de Stad de doelstellingen moeten bereiken.

Zo werkten de leerlingen van basisschool De Triangel het hele schooljaar rond het thema

'Samenleven in onze stad'.  In uitgebreide workshops bouwden ze aan hun dromen en

droomschool. Samen met grafisch kunstenaar Goedele Pauwelyn verwerkten ze hun dromen tot

enkele sterke boodschappen. Deze door de leerlingen geïllustreerde banners werden aan de

school in het Baudelopark gehangen.

Lees het Gentse duurzaamheidsrapport

https://stad.gent/nl/over-gent-en-het-stadsbestuur/stadsbestuur/wat-doet-het-bestuur/gent-internationaal/internationaal-beleid-van-de-stad-gent/actuele-internationale-agenda/gents-duurzaamheidsrapport
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Annelore Raman, Strategische Coördinatie, gsm 0477 21 44 90, e-

mail annelore.raman@stad.gent
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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 261.000 inwoners en 78.400 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. Meer info via www.stad.gent.
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