
 

Millenniumgemeente Langedijk   
  

Het platform Millenniumgemeente Langedijk is 

op 1 juli 2008 opgericht, op initiatief van de 

gemeenteraad. Sindsdien zet het platform zich 

lokaal en regionaal in de inwoners, ondernemers 

en belanghebbenden te stimuleren en te 

activeren om de Millenniumdoelen - en sinds 

2015 de Global Goals - te realiseren. Zo heeft 

het platform zichzelf tot doel gesteld om eind 

2020 een koploper in de regio te zijn op het 

gebied van initiatieven die bijdragen aan de 

Global Goals:  een ambitieus platform met een duidelijk doel.   

  

Welke doelen zijn belangrijk voor Langedijk? 

De focus ligt op vier Global Goals: doel 2 (Geen honger), doel 6 (Schoon drinkwater en sanitair), doel 

7 (Betaalbare en duurzame energie) en doel 12 (Verantwoordelijke consumptie en productie) en 

daarbij wordt nauw samengewerkt met de gemeente. De voorzitter van het platform is een raadslid en 

er is een ambtenaar beschikbaar als vast aanspreekpunt. Daarnaast is er periodiek overleg met de 

burgemeester en een wethouder. Het platform krijgt subsidie van de gemeente, gebaseerd op het 

aantal inwoners. Daarnaast is er een aantal bedrijven die het platform sponsoren of  diensten in 

natura aanbieden zoals publiciteit, expertise of het belangeloos beschikbaar stellen van een locatie.  

 

Hoe is het platform opgebouwd?  

Het platform is opgedeeld in een Commissie van Aanbeveling (ook wel het dagelijks bestuur) en een 

werkgroep Communicatie. Daarnaast zijn er regelmatig een handjevol projectleiders actie, die kunnen 

rekenen op de hulp van 25 tot 45 vrijwilligers.    

   

Anno 2017 heeft het platform 

zich ontwikkeld tot een 

serieuze gesprekspartner van 

de gemeente als het gaat om 

de realisatie van duurzame 

initiatieven. Daarnaast is met 

diverse lokale bedrijven een 

relatie opgebouwd om 

ervaringen op het gebied van 

duurzame ontwikkelingen uit 

te wisselen.  

   

  

Wat doet Millenniumgemeente Langedijk?    

Om de Global Goals uit te dragen, wordt om het jaar een Duurzame Doe Dag georganiseerd. Daar 

kunnen belangstellenden kennismaken met de activiteiten van het platform. Daarnaast is er twee keer 

per jaar een Inspiratieavond, waar een specifiek thema wordt behandeld. Deze avonden hebben als 

doel om lokale ondernemers, het verenigingsleven en inwoners van Langedijk met elkaar te verbinden 

en te vragen gezamenlijk mee te denken over de realisatie van de vier gekozen Global Goals.   

  

Daarnaast zijn er vaste activiteiten als  het Repair Café (elke twee weken) en de promotie van 

Fairtradewinkels en –producten via een duurzame fietstocht. Ook is er de jaarlijkse de Nacht van de 

Nacht, is er gestart met een voorlichting over energiebesparing en zijn er overleggen met de 

gemeente over de oprichting van een energiecoöperatie.   

http://millenniumgemeentelangedijk.com/duurzame-doe-dag/
http://millenniumgemeentelangedijk.com/duurzame-fietsroutes/
http://www.nachtvandenacht.nl/
http://www.nachtvandenacht.nl/


 

 

Indian Summer Festival  

Millenniumgemeente Langedijk is daarnaast al acht jaar zichtbaar aanwezig op het jaarlijkse Indian 

Summer Festival (ongeveer 25.000 bezoekers) waar lege bekers worden verzameld. Dit succesvolle 

project genaamd Bekerstreet heeft op verschillende festivals sinds 2010 al zo’n 450.000 bekers 

verzameld. Tot slot wordt er ook samengewerkt met een lokale middelbare school aan een 

ontwikkelingsproject in Oeganda.   

  

Lokale maatschappelijke organisaties 

Naast regelmatig terugkerende evenementen, wordt er ook constructief samengewerkt met lokale 

maatschappelijke organisaties: 

 

 De Voedselbank 

 De Sociale Winkel (diverse activiteiten, waaronder het Repair Café en voorlichting over 

energiebesparing)  

 Stichtingen Veldzorg en Oosterheem (teelt biologische gewassen)  

 Stichting Langedijk Waterrijk (maakt zich sterk voor de waterverbinding in de regio) 

 Museum BroekerVeiling,  

 Friendly Fire (organisator Indian Summer Festival)  

 Rodi Media (uitgever lokale krant, waarin twee maal per 

maand een vaste bijdrage van het platform wordt 

gepubliceerd, plus verslaggeving van de duurzame 

evenementen).  

 Expertise van lokale bedrijven, zoals Fair Business en 

Great Business.  

  

Voor meer informatie en verschillende interessante Global Goals 

filmpjes kijkt u op www.millenniumgemeentelangedijk.com. 

Vragen? Neemt contact op met 

info@millenniumgemeentelangedijk.com  

http://millenniumgemeentelangedijk.com/bekerstreet/
http://www.millenniumgemeentelangedijk.com/

