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Oisterwijks Manifest voor een Nieuwe Balans
Inwoners en gemeente trekken samen op
Aandachtspunten voor creatie van een global goals samenleving

De tijd gaat dringen dat we de antwoorden moeten gaan vinden op de signalen die de natuur, de economie en ons sociale leven afgeven. We kunnen niet meer
verder op de verworvenheid waarop we tot nu toe ons leven hebben ingericht. Dat is een doodlopende weg en brengt een gezonde toekomst in gevaar. Het
ontneemt onze jeugd ook het vertrouwen in de vormgeving van een duurzame toekomst waarvan zij deel zullen gaan uitmaken. Met een nieuwe balans tussen
de ecologische, sociale en economische dimensie van duurzaam leven, kan de hoop terugkeren en kunnen we de antwoorden vinden die zo nodig zijn. De steun
hiervoor en de richting worden aangereikt door de Global Goals van de Verenigde Naties. Het is een oproep om hieraan op nationaal en lokaal niveau inhoud te
geven.
In de Perspectief nota 2021-2024 ‘Oisterwijk kiest’ geeft de gemeente Oisterwijk aan dat zij deze oproep serieus neemt en inhoud wil geven. Niet alleen, maar
samen met haar inwoners. “De 17 Goals stimuleren ons om breed en inclusief te handelen. Bovendien zetten de Global Goals de opgaven waarvoor we als inwoners,
medewerkers, college en raad voor staan in perspectief”. Een streven dat wordt toegejuicht, maar dat vooral vraagt om daadkracht, creativiteit en samenwerking bij
de keuzes die we maken voor de toekomst. Daarmee is het creëren van partnership (Global Goal 17) wellicht een van de belangrijkste Global Goals. Het gaat hier
namelijk om met elkaar een transformatie naar een duurzame gemeente Oisterwijk te realiseren. Dit Oisterwijks Manifest voor een Nieuwe Balans vraagt om een
aantal aandachtspunten die leidend moeten zijn voor het creëren van een Nieuwe Balans in onze samenleving en het instandhouden ervan.
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Evenwicht in keuzes

De 17 Global Goals van de Verenigde Naties zijn gericht op het creëren van de nieuwe balans tussen de ecologische, sociale en economische
dimensies van duurzame ontwikkeling. Deze 17 Global Goals vragen om keuzes te maken, omdat niet alle global goals op ieder beleidsterrein
een gelijkwaardige rol spelen. Maar er moet in dit keuzeproces steeds een dusdanig evenwicht worden gevonden dat er geen blokkades
kunnen ontstaan voor duurzame ontwikkelingen vanuit andere beleidsterreinen. Daarmee benadrukken wij dat elk beleidsvoorstel voortaan
voorzien moet zijn van een global goals toetsing.

Samen verantwoordelijk, samen doen

Onze samenleving is steeds meer in het teken komen te staan van samenredzaamheid, waarvan weerbaarheid en sociale veerkracht belangrijke
uitingen zijn. De vraagstukken die ons sociale leven direct raken kunnen we niet meer geïsoleerd oplossen. We hebben elkaars steun en
samenwerking nodig, omdat we weten dat we uiteindelijk samen verantwoordelijkheid dragen voor oplossingen. De brede en indringende
werking van de global goals eisen een gezamenlijke aanpak van samenleving en gemeentelijk bestuur. Het is de enige weg om tot een goede
oplossing te komen en een draagvlak te creëren.

Transitie van onderop

Het traject van verandering dat nodig is om de global goals het uitganspunt te doen maken van ons denken en handelen op de weg naar een
duurzame ontwikkeling, moet gevoed worden vanuit de kracht van de samenleving. De vele inwonersinitiatieven die het laatste decennium
hun plaats hebben gevonden teneinde de samenleving vitaler en krachtiger te maken, zijn een onmisbaar element om de gewenste en
noodzakelijke transitie mogelijk te maken. De beweging van de transitie moet van onderop komen en het gemeentelijk beleid dient daarop te
acteren onder meer door de discussie met de samenleving aan te gaan.

Verbind de drie dimensies van duurzame ontwikkeling

Duurzaamheid appelleert aan wat wij als mens in de samenleving belangrijk en waardevol vinden om te behouden en te versterken. Bij de
ecologische dimensie gaat het om het ontwikkelen van biodiversiteitsbeleid (global goal 15); de sociale dimensie doet een beroep op onze
samenredzaamheid en het verantwoordelijkheid durven nemen voor belangrijke domeinen in zorg en welzijn (global goals 1, 2 en 3); de
economische dimensie stimuleert sociaal ondernemerschap (global goal 8). Noodzakelijk en wenselijk is dat deze drie dimensies bij maatregelen
steeds in elkaars betrokkenheid en beïnvloedbaarheid worden beschouwd.

Jongeren een duidelijke plaats geven in het creatieproces

De global goals richten zich op het creëren van een toekomstperspectief, waarin de jongeren van nu hun plaats zullen krijgen. Zij zullen
de ‘erfenis’ van het handelen van de huidige generatie op hun bord krijgen, tenzij wij de jongeren een uitdrukkelijke positie geven in dit
transitieproces. Neem de jongeren van vandaag mee in deze ontwikkeling en laat ze een duidelijke en herkenbare rol spelen.
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