
 

 

1 JUNI 2016, STADHUIS GENT 

Het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Gent en CIFAL Flanders|UNITAR nodigen U 
graag uit op hun event: 

UN CITY HALL TALK  

Lokale actie, wereldwijde impact met de nieuwe VN  
“DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELSTELLINGEN” 

 méér sociale vooruitgang, 

 méér zorg voor het milieu, 
        •     méér innovatief ondernemerschap, 

 méér goed bestuurlijk beleid, 

 méér win-win partnerschappen tussen overheden, bedrijven en maatschappelijke 
organisaties 

 
 
De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties keurde vorig jaar de 17 nieuwe duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen goed die de wereld tegen 2030 moet halen. Ook in België maken alle 
overheden er werk van. De Stad Gent wil daarom graag met jullie, leaders of society, bekijken welke 
rol we hier samen kunnen in opnemen.  
  
Hoe slaan we de handen in mekaar? Laat je alvast inspireren op 1 juni 2016 tijdens de  

UN CITY HALL TALK ON SDGS IN HET STADHUIS VAN GENT  

PROGRAMMA 
Locatie Stadhuis Gent, Gemeenteraadszaal, Botermarkt 1, 9000 Gent 
Deuren open 16.30 uur 
  
  

17 uur Welkom door burgemeester Termont  

17.10 uur Peter Wollaert, Managing Director CIFAL Flanders & UNITAR Fellow, licht de VN 
Agenda 2030 met de 17 nieuwe ontwikkelingsdoelstellingen toe 

17.50 uur Ashley Hennekam, stafmedewerker Internationaal bij de Vereniging van Vlaamse 
Steden en Gemeenten (VVSG), bespreekt wat de VN ontwikkelingsdoelstellingen 
betekenen voor de Vlaamse lokale overheden  



18.10 uur  5 Gentse praktijkvoorbeelden van duurzaam stedelijk beleid, ingeleid door schepen 
Heyse en gebaseerd op de 5 ‘P’s’ die de VN koppelt aan duurzame ontwikkeling, 
namelijk People, Planet, Prosperity, Peace, Partnerships 

19.10 uur Vraag en antwoord 

19.25 uur Slotwoord door schepen Heyse 

19.30 – 

20.30uur 

Netwerkreceptie in het Oostenrijks salon van het Stadhuis 

 

INSCHRIJVEN 
Bevestig uw komst uiterlijk op donderdag 26 mei 2016, online via http://go.stad.gent/cityhalltalk of 

telefonisch via Gentinfo op het nummer 09 210 10 10 (maandag tot zaterdag van 8 tot 19 uur)  
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