
 

Wereldgemeente Loon op Zand  
   
Stichting Wereldgemeente Loon op Zand is opgericht in 2013, 

één jaar na het gemeenteraadsbesluit om Millenniumgemeente 

te worden. Het burgerplatform heeft als doel burgers en 

organisaties met elkaar te laten spreken over de nadere invulling 

van de duurzame ontwikkelingsdoelen in de gemeente.   
 

Lokaal handelen in een mondiaal kader  
De stichting richt zich primair op duurzaam burgerschap in de eigen gemeente, vanuit een mondiaal 

denkkader. Ze draagt zorg voor bewustwording en inspiratie aan de eigen bewoners over de vraag 

hoe mondiale vraagstukken vertaald kunnen worden naar kleine lokale acties.   
  
Sinds de oprichting in augustus 2013 heeft de stichting zichzelf goed op de kaart weten te zetten. Ze 

heeft zichzelf gemanifesteerd als gesprekspartner van en adviseur voor de gemeente en andere 

partijen, op onderwerpen als een nieuwe hemelwatervisie, klimaatadaptatie, afvalscheiding en –

beperking, zwerfafval en meer.    
De stichting krijgt een jaarlijkse subsidie van de gemeente en alle betrokkenen bij de stichting werken 

op vrijwillige basis. De groep van zeer actieve vrijwilligers bestaat uit 15 man.   
  
Vier werkgroepen 
Wereldgemeente Loon op Zand heeft haar werkterrein opgedeeld in vier thema’s die te maken hebben 

met duurzaamheid en eerlijke handel: energie (opwekking & besparing), voedsel, reparatie/hergebruik 

en eerlijke handel. Deze werkgroepen komen frequent samen om te brainstormen 

over creatieve initiatieven voor duurzaamheid.    
  

 Vanuit de werkgroep Energie is er een duurzaam energie collectief voor 

de gemeente ontstaan. De coöperatie werkt zowel aan besparing als aan 

opwekking van energie. Het doel van deze werkgroep is een energie 

neutrale gemeente tegen 2030.  

 De werkgroep Voedsel zet in op het verkleinen van de zogeheten 

voedselafdruk. Dit doen ze door lokale producten te promoten bij o.a. 

zorginstellingen, onderzoek te doen naar het duurzame assortiment in de 

lokale supermarkten en nog veel meer.  

 Rondom Reparatie & Hergebruik praat de stichting mee over het 

hergebruik van materialen die op de gemeentewerf worden aangeboden 

en over afvalverzameling in de gemeente. Om gezamenlijk gebruik van spullen de 

bevorderen, heeft de stichting een applicatie van Peerby op hun website geplaatst. 

 Rondom Eerlijke Handel wordt op educatief vlak samengewerkt met Stichting Wereldwijd. Zo 

wordt er bijvoorbeeld aandacht besteed aan herkomst van kleding op de kledingruilbeurs 

tijdens een van de Wereldcafés. 

 

Internationale activiteiten   

In algemene zin geeft stichting Wereldgemeente Loon op Zand 

graag publiciteit aan duurzame en internationale activiteiten: jaarlijks 

levert ze een bijdrage aan Festival Wereldwijd, organiseert 

inspiratiebijeenkomsten en werkt ze samen met andere stichtingen, 

zowel lokaal als nationaal. Op de website, 

www.wereldgemeenteloonopzand.nl, worden de duurzame 

initiatieven in de omgeving zichtbaar gemaakt.   
Vragen? Neem contact op met info@wereldgemeenteloonopzand.nl  

http://www.wereldwijdloonopzand.nl/festival-wereldwijd/
http://www.wereldgemeenteloonopzand.nl/
mailto:info@wereldgemeenteloonopzand.nl?subject=inschrijving%20voor%20de%20nieuwsbrief

