
 

Verslag noord-zuidraad dinsdag 17 april 2018 

Aanwezig: Cor Anthonissen, Mia Jamaer, Dirk Kops, Greta Lowel, Johan Meysmans, Marc 
Michiels, Noël Monteyne, Remi Serranne, Oger Vaes, Josy Vandervorst, Patrick 
Vissers 

 
 

1. Goedkeuring verslag 19 februari 2018 

Het verslag van de bijeenkomst van 19 februari 2018 wordt goedgekeurd. 

In het verlengde hiervan wordt gevraagd of het in de toekomst mogelijk is om aan organisaties die een 

subsidieaanvraag indienen, een ontvangstmelding te bezorgen. Nu weten ze immers niet of de 

aanvraag effectief is toegekomen. Volgens Patrick Vissers is deze bedenking terecht en werd ze recent 

ook in de cultuurraad geformuleerd. Bedoeling is om dit in de toekomst anders aan te pakken en bij 

subsidieaanvragen steeds een ontvangstmelding te bezorgen aan de aanvrager. 

 

2. Evaluatie noord-zuidavond 19 maart 2018 

De noord-zuidavond op 19 maart 2018 met VRT-journalist Peter Verlinden wordt unaniem positief 

geëvalueerd. Er waren ongeveer 75 aanwezigen wat voor een gemeente als Boortmeerbeek volgens 

Dirk Kops zeker niet slecht is. Mia Jamaer merkt in dit verband wel op dat het vaak dezelfde personen 

zijn die op dergelijke activiteiten aanwezig zijn. Ook blijft het moeilijk om jongeren te motiveren 

ondanks het feit dat er via de scholen in de omgeving toch wel inspanningen zijn gebeurd om hen aan 

te spreken. Ook de nabespreking met een drankje viel bij de aanwezigen in goede aarde en was zeker 

een moment om ervaringen uit te wisselen. Het feit dat ook de spreker nog bleef mee napraten, was 

hier zeker niet vreemd aan. 

De netto-opbrengst van deze avond bedraagt 601,00 EUR. Deze zal – na bevestiging door het college 

van burgemeester en schepenen – worden overgemaakt aan de Stichting Maistriau zoals besproken 

tijdens de noord-zuidraad van 19 februari 2018. 

 

3. Memorandum 

Zoals eerder afgesproken heeft Dirk Kops een ontwerp rondgestuurd. Iedereen is het erover eens dat 

dit een prima basistekst is.  

- De bestaande solidariteit tussen de bij de noord-zuidraad aangesloten organisaties mag iets 

sterker in de verf worden gezet. 

- Gelet op het feit dat de tekst bedoeld is voor een memorandum suggereert Johan Meysmans om 

de formulering hier en daar meer toekomstgericht te formuleren en niet enkel naar het verleden 

te verwijzen. 

- Het tekstgedeelte rond vluchtelingenwerk is misschien te uitgebreid in verhouding tot de rest. In 

de tekst mag ook duidelijker worden verwoord dat er in de gemeente reeds inspanningen hiervoor 

gebeuren maar dat hierover beter kan worden gecommuniceerd. 

Op basis van deze bedenkingen zal Dirk Kops de basistekst aanpassen en de aangepaste tekst aan de 

leden van de noord-zuidraad bezorgen. 

 



4. Subsidiedossiers 

In het verlengde van vorige besprekingen zal Noël Monteyne tegen de volgende bijeenkomst van de 

noord-zuidraad een herwerkt en vereenvoudigd voorstel uitwerken van het formulier waarmee 

organisaties een subsidieaanvraag kunnen indienen. 

In dit kader stelt Marc Michiels de vraag of een project in Swaziland ook in aanmerking kan komen 
voor subsidiëring.  Swaziland is immers niet opgenomen op de lijst I van het Development Assistance 
Committee (DAC) van de OESO, een voorwaarde die voorzien is in het gemeentelijk reglement op de 
ondersteuning van projecten in het kader van ontwikkelingssamenwerking. De vraag is of het 
opportuun is dat de noord-zuidraad aan het college van burgemeester en schepenen zou adviseren 
hierop een afwijking toe te staan. Na een gedachtewisseling hierover besluit de noord-zuidraad om 
geen afwijkingen voor te stellen en zich voor de toekenning van subsidies te blijven baseren op de lijst 
I van het Development Assistance Committee (DAC) van de OESO. 
 

5. Boortmeerbeek Feest! 

Boortmeerbeek Feest! vindt dit jaar plaats op zondag 2 september 2018. Patrick Vissers is in dit verband 

van mening dat de noord-zuidraad zeker verder kan bouwen op de traditie om zich als een geheel aan 

het publiek te presenteren. Wel lijkt er nood te zijn aan een nieuwe eyecatcher om het publiek te 

motiveren de stand van de noord-zuidraad te bezoeken. Cor Anthonissen suggereert om te werken 

rond onderwijs. Oger Vaes stelt voor om op een of andere wijze aandacht te hebben voor de 

vluchtelingenproblematiek. In de volgende noord-zuidraad zal de deelname aan Boortmeerbeek Feest! 

verder worden uitgewerkt.  

 

6. Samenwerking met buurgemeenten 

In het verleden was er al een uitwisselingsmoment met de gemeente Oud-Heverlee die ons een beeld 

schetsten van de werking van de gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking in deze 

gemeente. Patrick Vissers stelt de vraag of de noord-zuidraad van Boortmeerbeek niet meer 

samenwerkingsverbanden met andere gemeenten moet nastreven. Op die manier kunnen niet alleen 

ervaringen worden uitgewisseld, maar ook krachten worden gebundeld bij de organisatie van 

activiteiten. Voor een activiteit als deze met Peter Verlinden zal immers allicht ook in buurgemeenten 

interesse bestaan. Jammer genoeg hebben we er zelf niet aan gedacht om bijvoorbeeld de raden voor 

ontwikkelingssamenwerking van gemeenten uit de omgeving uit te nodigen. 

 

7. Varia 

 Greta Lowel brengt kort verslag uit over haar inleefreis naar Nepal en de bestemming van de 

gemeentelijke subsidie die hiervoor werd toegekend.  

 In de uitnodigingen van de noord-zuidraad was een foutje gesloten waardoor Johan Meysmans 

geen uitnodiging heeft ontvangen. Dit proberen we in de toekomst uiteraard te vermijden. 

 

 

 
Volgende vergadering:  
dinsdag 19 juni 2018  

19.30 uur 
 

 


