
WAT GEMEENTEN KUNNEN DOEN: 

 

 

Doel 17 – Partnerschap om doelstellingen te 
bereiken 
‘‘Versterk de implementatiemiddelen en 
revitaliseer het wereldwijd partnerschap voor 
duurzame ontwikkeling” 

 

 
 

Global Goals, Lokale inzet  

Een set van 17 doelen waarin alle hedendaagse mondiale uitdagingen gevat zijn, die een looptijd kennen van 15 jaar en 

die overal ter wereld gerealiseerd moet worden. Zelden is een zo breed gedragen, geïntegreerd en universeel kader tot 

stand gekomen. De Global Goals spreken ons allen aan op de gedeelde verantwoordelijkheid voor duurzame ontwikkeling. 

Gezamenlijke inzet, ook (vooral) lokaal, is nodig om de Global Goals te laten slagen. In 15 jaar kan er immers veel bereikt 

worden. Gezamenlijk vooruitkijken is een eerste stap.  

 

Tijdcapsule  

De Global Goals Tijdcapsule verbeeldt de periode van nu tot 2030. De capsule maakt een ronde door het land om gevuld 

te worden met persoonlijke wensen en dromen van Burgemeesters en Wethouders. Zij formuleren hun wens als antwoord 

op de vragen zoals: Hoe wilt u dat onze wereld eruit ziet over 15 jaar? En wat kunt u daar – met anderen- aan bijdragen? 

Kortom: met welke Global Goal(s) in gedachten gaat u op weg naar het jaar 2030?  

  

 

 
 

Wat gemeenten kunnen doen: 

 Ontvang de Tijdcapsule in uw gemeente om samen met de gemeenteraad, en/of maatschappelijk middenveld, scholieren, bedrijven of 
andere lokale betrokkenen vooruit te kijken naar het jaar 2030.  

 

 
 

 



 

 

 

Hoe werkt het?  

In dit informatie-document kunt u lezen over de verschillende mogelijkheden voor het inzetten van de Tijdcapsule.  

Praktische tips, een modelpersbericht, krantenberichten en foto’s van eerdere bijeenkomsten kunt u daar ook in vinden.  

U kunt zelf bepalen hoe u het bezoek van de Tijdcapsule organiseert.  

 

Twee onderdelen van een Tijdcapsule bezoek aan uw gemeente staan vast:  

1. We vragen uw burgemeester en of een van de wethouders zijn of haar wens voor 2030 te formuleren en aan de  

capsule toe te voegen.  

2. Het moment dat de wens aan de Tijdcapsule wordt toegevoegd wordt vastgelegd op foto.  

 

Meer informatie:  

Wilt u de Tijdcapsule in uw gemeente ontvangen?  

Of wilt u een bezoek van de Tijdcapsule graag samen met andere gemeenten organiseren?  

Neem contact op met Maria van der Harst, tel. 070 – 373 82 31.  

Wilt u in uw gemeente een eigen tijdcapsule starten waar inwoners, ondernemers, raadsleden, etc etc. hun wensen aan  

toevertrouwen? We helpen u graag op weg.  

 

http://www.vng-international.nl/blog/c/
mailto:maria.vanderharst@vng.nl

