
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Gemeenten4GlobalGoals Vlaggendag wordt door meer dan 50 Nederlandse gemeenten 

aangegrepen als moment om de Global Goals lokaal onder de aandacht te brengen.  

 

Precies weten wat er in welke gemeente wordt georganiseerd? Hieronder vindt u het volledige overzicht. 

Houd het centrale Twitteraccount van @G4GlobalGoals of zoek op #Gemeenten4GlobalGoals om 

rechtstreeks via sociale media te zien wat er in de deelnemende gemeenten wordt georganiseerd! 

 

Gemeente Actie  

Smallingerland STANDAARD: het hijsen van de vlag en het organiseren van een openbare toespraak van een 

gemeentebestuurder over de Global Goals, bij te wonen door burgers en duidelijk zichtbaar gemaakt 

door de gemeente via social media. 

Bergen (NH) Hijsen van de vlag + persbericht 

Oss STANDAARD: het hijsen van de vlag en het organiseren van een openbare toespraak van een 

gemeentebestuurder over de Global Goals, bij te wonen door burgers en duidelijk zichtbaar gemaakt 

door de gemeente via social media.  

EXTRA: platform GG Oss + persbericht 

Culemborg STANDAARD: het hijsen van de vlag en het organiseren van een openbare toespraak van een 

gemeentebestuurder over de Global Goals, bij te wonen door burgers en duidelijk zichtbaar gemaakt 

door de gemeente via social media. 

EXTRA: koppeling met Betuwe Wereldwijd  

Maastricht STANDAARD: het hijsen van de vlag en het organiseren van een openbare toespraak van een 

gemeentebestuurder over de Global Goals, bij te wonen door burgers en duidelijk zichtbaar gemaakt 

door de gemeente via social media.  

Suggestie 1: Organisatie van een Global Goals evenement in de gemeente (bijvoorbeeld een festival 

of markt met lokale spelers die zich inzetten voor de Global Goals) 

Zundert STANDAARD: het hijsen van de vlag en het organiseren van een openbare toespraak van een 

gemeentebestuurder over de Global Goals, bij te wonen door burgers en duidelijk zichtbaar gemaakt 

door de gemeente via social media.  

EXTRA: Lanceren van Zundert als Global Goal gemeente + uitleg duurzaamheidsvisie gekoppeld aan 

de Global Goals  

Waalwijk Hijsen van de vlag + Global Goals workshops met daarin o.a. Global Goals kaartspel 

Aa en Hunze STANDAARD: het hijsen van de vlag en het organiseren van een openbare toespraak van een 

gemeentebestuurder over de Global Goals, bij te wonen door burgers en duidelijk zichtbaar gemaakt 

door de gemeente via social media.  

EXTRA: eventueel nog andere acties  

Renswoude STANDAARD: het hijsen van de vlag en het organiseren van een openbare toespraak van een 

gemeentebestuurder over de Global Goals, bij te wonen door burgers en duidelijk zichtbaar gemaakt 

door de gemeente via social media.  

EXTRA: deelname aan SDG Action Day (Amsterdam, 25 sept) 

Leidschendam-

Voorburg 

Hijsen van de vlag + persbericht 

Gemeenten4GlobalGoals 

Vlaggendag 25 september 2019 



 

 

Gemeente Actie  

Schiermonnikoog STANDAARD: het hijsen van de vlag en het organiseren van een openbare toespraak van een 

gemeentebestuurder over de Global Goals, bij te wonen door burgers en duidelijk zichtbaar gemaakt 

door de gemeente via social media.  

Suggestie 2: Zet ‘duurzame helden’ de hele week in het zonnetje in de gemeente en op social media 

(lokale spelers die zich lokaal inzetten voor de Global Goals ofwel sociale, fysieke of economische 

duurzaamheid) 

EXTRA: Organisatie van een minimarkt over de Global Goals.  

Dongen Op de rotonde Middellaan/Westerlaan zal een kunstwerk dat is vervaardigd van oude lantaarnpalen 

(circulaire economie) worden onthuld. De burgemeester zal een toespraakje houden en ook zal daar 

de Global Goals vlag worden gehesen.   

Opsterland STANDAARD: het hijsen van de vlag en het organiseren van een openbare toespraak van een 

gemeentebestuurder over de Global Goals, bij te wonen door burgers en duidelijk zichtbaar gemaakt 

door de gemeente via social media.  

EXTRA: Opsterland is gastgemeente voor de Friese Global Goals bijeenkomst die VNG in oktober 

organiseert.  

Eemnes STANDAARD: het hijsen van de vlag en het organiseren van een openbare toespraak van een 

gemeentebestuurder over de Global Goals, bij te wonen door burgers en duidelijk zichtbaar gemaakt 

door de gemeente via social media.  

EXTRA: Inzet vlag bij aanpalende activiteiten in 2e helft 2019 en bij nieuwjaarsreceptie 2020.  

Utrecht Suggestie 1: Organisatie van een Global Goals evenement in de gemeente (bijvoorbeeld een festival 

of markt met lokale spelers die zich inzetten voor de Global Goals) 

Suggestie 2: Zet ‘duurzame helden’ de hele week in het zonnetje in de gemeente en op social media 

(lokale spelers die zich lokaal inzetten voor de Global Goals ofwel sociale, fysieke of economische 

duurzaamheid) 

Duiven STANDAARD: het hijsen van de vlag en het organiseren van een openbare toespraak van een 

gemeentebestuurder over de Global Goals, bij te wonen door burgers en duidelijk zichtbaar gemaakt 

door de gemeente via social media.  

Suggestie 1: Organisatie van een Global Goals evenement in de gemeente (bijvoorbeeld een festival 

of markt met lokale spelers die zich inzetten voor de Global Goals) 

Heusden Gemeente Heusden hijst de vlag bij het gemeentehuis en vermeldt dit op social media. Daarnaast 

worden duurzame initiatieven in het zonnetje gezet.  

Meierijstad STANDAARD: het hijsen van de vlag en het organiseren van een openbare toespraak van een 

gemeentebestuurder over de Global Goals, bij te wonen door burgers en duidelijk zichtbaar gemaakt 

door de gemeente via social media.  

Sint Maarten 

(Caraïben) 

Sint Maarten zal de Global Goals vlag hijsen en Global Goals Waarderingscertificaten uitreiken aan 

vier lokale instellingen.   

Hellendoorn STANDAARD: het hijsen van de vlag en het organiseren van een openbare toespraak van een 

gemeentebestuurder over de Global Goals, bij te wonen door burgers en duidelijk zichtbaar gemaakt 

door de gemeente via social media. 

Valkenburg aan 

de Geul 

Hijsen van de vlag + persbericht 

Rheden De gemeente hijst de Global Goals vlag en maakt dit zichtbaar via sociale media.  

Noordenveld STANDAARD: het hijsen van de vlag en het organiseren van een openbare toespraak van een 

gemeentebestuurder over de Global Goals, bij te wonen door burgers en duidelijk zichtbaar gemaakt 

door de gemeente via social media.  

Suggestie 1: Organisatie van een Global Goals evenement in de gemeente (bijvoorbeeld een festival 

of markt met lokale spelers die zich inzetten voor de Global Goals) 

EXTRA: Gemeente Noordenveld organiseert themabijeenkomsten over Global Goals voor de 

inwoners. 

Beekdaelen STANDAARD: het hijsen van de vlag en het organiseren van een openbare toespraak van een 

gemeentebestuurder over de Global Goals, bij te wonen door burgers en duidelijk zichtbaar gemaakt 

door de gemeente via social media. 

Alkmaar Hijsen van de vlag en aandacht via persbericht, social media en stadskrant.  



 

 

Gemeente Actie  

Tytsjerksteradiel STANDAARD: het hijsen van de vlag en het organiseren van een openbare toespraak van een 

gemeentebestuurder over de Global Goals, bij te wonen door burgers en duidelijk zichtbaar gemaakt 

door de gemeente via social media.  

EXTRA: De gemeente wil de vlag laten rouleren. De wethouder zal op 25 september via een 

persbericht of filmpje bedrijven, scholen, kerken vragen wie het stokje over wil nemen en een maand 

lang de Global Goals-vlag wil laten wapperen. Het idee is om de vlag rond te laten gaan tot het 

volgend jaar weer Global Goals dag is (25 september 2020). Door hier steeds een persmomentje van 

te maken zorgt Tytsjersteradiel er zowel voor dat de Global Goals bekender worden, als dat degene 

die de vlag overneemt, even in het zonnetje wordt gezet.   

Langedijk STANDAARD: het hijsen van de vlag en het organiseren van een openbare toespraak van een 

gemeentebestuurder over de Global Goals, bij te wonen door burgers en duidelijk zichtbaar gemaakt 

door de gemeente via social media.  

EXTRA: Vlaggen in alle kernen en persbericht om aandacht op 17 globale goals te vestigen. 

Deurne Hijsen van de vlag en het organiseren van de Markt Groen Deurne 

Loon op Zand STANDAARD: het hijsen van de vlag en het organiseren van een openbare toespraak van een 

gemeentebestuurder over de Global Goals, bij te wonen door burgers en duidelijk zichtbaar gemaakt 

door de gemeente via social media. 

Oldenzaal STANDAARD: het hijsen van de vlag en het organiseren van een openbare toespraak van een 

gemeentebestuurder over de Global Goals, bij te wonen door burgers en duidelijk zichtbaar gemaakt 

door de gemeente via social media.  

EXTRA: Bekendmaking dat Oldenzaal Global Goals gemeente is geworden. 

Gemert-Bakel STANDAARD: het hijsen van de vlag en het organiseren van een openbare toespraak van een 

gemeentebestuurder over de Global Goals, bij te wonen door burgers en duidelijk zichtbaar gemaakt 

door de gemeente via social media.  

Suggestie 2: Zet ‘duurzame helden’ de hele week in het zonnetje in de gemeente en op social media 

(lokale spelers die zich lokaal inzetten voor de Global Goals ofwel sociale, fysieke of economische 

duurzaamheid)  

EXTRA: Op 10-10 organiseert de gemeente een dag van de duurzaamheid, samen met deelnemers uit 

Onderwijs, Ondernemers, Woningbouwvereniging en Ondernemende Burgers. De bijeenkomst focust 

op 5 Global Goals.  

Goes Hijsen vlag, evenement 'inzoomen op klimaat' in theater de Mythe, lancering video 'alle b-tjes helpen' 

Breda STANDAARD: het hijsen van de vlag en het organiseren van een openbare toespraak van een 

gemeentebestuurder over de Global Goals, bij te wonen door burgers en duidelijk zichtbaar gemaakt 

door de gemeente via social media. 

Nieuwegein Hijsen van de vlag en een online bericht op website en social media door de wethouder over de GG  

Gilze en Rijen Hijsen van de vlag + persbericht 

Baarle-Nassau Hijsen van de vlag + persbericht 

Súdwest-Fryslân  STANDAARD: het hijsen van de vlag en het organiseren van een openbare toespraak van een 

gemeentebestuurder over de Global Goals, bij te wonen door burgers en duidelijk zichtbaar gemaakt 

door de gemeente via social media. 

Gorinchem STANDAARD: het hijsen van de vlag en het organiseren van een openbare toespraak van een 

gemeentebestuurder over de Global Goals, bij te wonen door burgers en duidelijk zichtbaar gemaakt 

door de gemeente via social media. 

Leiden STANDAARD: het hijsen van de vlag en het organiseren van een openbare toespraak van een 

gemeentebestuurder over de Global Goals, bij te wonen door burgers en duidelijk zichtbaar gemaakt 

door de gemeente via social media.  

EXTRA: Lunch over Global Goals 

Provincie 

Friesland  

Suggestie 2: Zet 'duurzame helden' de hele week in het zonnetje in de gemeente en op social media 

(lokale spelers die zich lokaal inzetten voor de Global Goals ofwel sociale, fysieke of economische 

duurzaamheid) 

Veldhoven Hijsen van de vlag en het zichtbaar maken hiervan via sociale media.  



 

 

Gemeente Actie  

Waadhoeke Het hijsen van de vlag door de wethouder bij het gemeentehuis Franeker waarbij tegelijkertijd aandacht 

wordt gevraagd via de gemeentelijke informatiekanalen (social media) voor het ontwikkelen van de 

duurzaamheidsagenda. Hierna zal op 1 oktober een publieksessie plaatsvinden waar breed met 

inwoners wordt gesproken over de duurzaamheidsopgave en -thema's. Tevens zal de wethouder op 25 

september op de milieustraat bij bezoekers aandacht vragen voor het bevorderen van hergebruik van 

grove afvalstoffen en bevorderen van circulariteit.  

Altena Hijsen van de vlag + persbericht 

Leeuwarden De gemeente hijst de vlag met burgemeester Buma, die vervolgens een toespraak zal geven en 6 

lokale duurzaamheidshelden in het zonnetje zal zetten. Daarnaast is er ook nog een minicollege van 

een Global Goals-expert. 

Haarlem Het hijsen van de vlag met een nieuwsbericht en statement. 

Oisterwijk STANDAARD: het hijsen van de vlag en het organiseren van een openbare toespraak van een 

gemeentebestuurder over de Global Goals, bij te wonen door burgers en duidelijk zichtbaar gemaakt 

door de gemeente via social media.  

EXTRA: Verwijzing naar publieke van meest duurzame (zwembad)gebouw Den Donk in Oisterwijk, wat 

half oktober zal plaatsvinden.  

Boxmeer Suggestie 2: Zet ‘duurzame helden’ de hele week in het zonnetje in de gemeente en op social media 

(lokale spelers die zich lokaal inzetten voor de Global Goals ofwel sociale, fysieke of economische 

duurzaamheid) 

Alphen aan de 

Rijn 

STANDAARD: het hijsen van de vlag en het organiseren van een openbare toespraak van een 

gemeentebestuurder over de Global Goals, bij te wonen door burgers en duidelijk zichtbaar gemaakt 

door de gemeente via social media. 

Geertruidenberg Suggestie 2: Zet ‘duurzame helden’ de hele week in het zonnetje in de gemeente en op social media 

(lokale spelers die zich lokaal inzetten voor de Global Goals ofwel sociale, fysieke of economische 

duurzaamheid) 

Assen Hijsen van de vlag + persbericht 

Wassenaar Standaard + bekendmaking dat Wassenaar Global Goals gemeente is geworden 
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