Verslag noord-zuidraad (dinsdag 21 juni 2016)
Aanwezig:

Cor Anthonissen, Marc Michiels, Noël Monteyne, Remi Serranne, Oger Vaes, Patrick
Vissers

1. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 8 maart 2016
Het verslag van de noord-zuidraad van 8 maart 2016 wordt goedgekeurd.
2. Evaluatie noord-zuidavond 11 maart 2016 en planning toekomstige activiteiten
Algemeen wordt de noord-zuidavond van 11 maart 2016 als positief ervaren. Er was een redelijke
belangstelling, waarbij het opviel dat er toch ook enkele aanwezigen waren die niet met één van de
lokale projecten verbonden zijn. De inhoudelijke boodschap van Katrien Vanderschoot werd zeker
gesmaakt. Een initiatief als de noord-zuidavond is zeker voor herhaling vatbaar. Het inschakelen van
een ‘bekende Vlaming’, zoals nu met Katrien Vanderschoot, om op die manier een breder publiek
aan te spreken, kan zeker worden herhaald.
Voor de toekomst worden twee activiteiten voorzien:
 Deelname aan Boortmeerbeek Feest! op zondag 4 september 2016.
 In het voorjaar 2017 opnieuw een noord-zuidavond met een publieksgerichte activiteit (bvb.
film)
3. Subsidiereglement
Met het oog op de aanpassing van het subsidiereglement heeft Noël Monteyne enerzijds een
visietekst opgesteld om de context te situeren waarbinnen dit subsidiereglement een plaats krijgt en
anderzijds een ontwerp van aangepast subsidiereglement. De noord-zuidraad overloopt het voorstel
van reglement en brengt hier en daar nog een nuancering aan. Om in het reglement een eventuele
ondersteuning van inleefreizen beter te kunnen afbakenen, zal Cor Anthonissen hierover wat
materiaal verzamelen en dit rondsturen.
Noël Monteyne zal de besproken aanpassingen in het ontwerp van reglement integreren en een
aangepast voorstel opmaken. Dit voorstel zal bij het verslag van de noord-zuidraad worden gevoegd.
Bedoeling is het aangepaste subsidiereglement aan de gemeenteraad van 26 september 2016 ter
goedkeuring voor te leggen met de bedoeling dit vanaf 1 januari 2017 van kracht te laten worden. Dit
betekent wel dat de subsidies voor het werkjaar 2016 nog zullen worden verdeeld op basis van het
oude reglement.
4. Textielophaling
Patrick Vissers heeft geprobeerd nog bijkomende informatie te krijgen over de wijze waarop
textielophaling in de gemeente Haacht een bijdrage levert voor de noord-zuidwerking maar echte
concrete informatie heeft dit niet opgeleverd.
Het opzetten van vormen van textielophaling zonder dat EcoWerf hierbij betrokken zou zijn, lijkt niet
haalbaar. Daarom besluit de noord-zuidraad hierrond voorlopig verder geen actie te ondernemen
maar af te wachten op welke wijze de textielophaling door EcoWerf zal worden uitgebouwd.
Eventueel kan in een later stadium dan nog met EcoWerf worden overlegd of een deel van de
inkomsten die hieruit voortvloeien, kan worden gebruikt als ondersteuning van noord-zuidprojecten.
5. Overleg met andere gemeentelijke noord-zuidraden
Patrick Vissers heeft een reeks gemeenten met een actieve noord-zuidraad opgelijst. Deze kunnen
vanuit hun goede praktijkervaringen zeker inspiratie leveren voor de noord-zuidraad van
Boortmeerbeek. Er wordt besloten om in eerste instantie contact op te nemen met de noordzuidraad van Oud-Heverlee die al vele jaren een bloeiende werking kent. Bedoeling is op een

volgende bijeenkomst van de noord-zuidraad met een delegatie van de noord-zuidraad van OudHeverlee van gedachten te kunnen wisselen. Patrick Vissers zal hiervoor de nodige contacten leggen.

Volgende bijeenkomst: maandag 8 augustus 2016 (19 uur) met alvast volgende agendapunten:
 voorbereiding Boortmeerbeek Feest!
 afwerking subsidiereglement

