Verslag noord-zuidraad (maandag 8 augustus 2016)
Aanwezig:

Cor Anthonissen, Paul De Groote, Mia Jamaer, Dirk Kops, Greta Lowel, Marc Michiels,
Noël Monteyne, Remi Serranne, Oger Vaes, Patrick Vissers

1. Boortmeerbeek Feest! – zondag 4 september 2016








Opbouw stand: De verschillende initiatieven die in de gemeente rond noord-zuid actief zijn,
zullen zich opnieuw groeperen in één grote stand. Patrick Vissers probeert er voor te zorgen dat,
in vergelijking met vorig jaar, aan de noord-zuidraad een meer centrale plaats wordt toebedeeld.
Daarnaast zal hij zorgen voor de nodige tentoonstellingspanelen zodat projecten hun werking
kunnen voorstellen.
Animatie: om de noord-zuidstand attractief te maken wordt voorzien in enkele kleine hapjes.
Marc Michiels zal hiervoor via de Stichting Maistriau een aantal mogelijkheden opvragen. Ook de
Wereldwinkel bekijkt wat voor hen haalbaar is. Er wordt afgesproken dat de maximale kostprijs
voor de hapjes 200,00 EUR mag bedragen. Bedoeling is dat hiermee ongeveer 300 hapjes kunnen
worden geserveerd. Zodra alle gegevens hierover gekend zijn, zal Patrick Vissers deze aan allen
rondmailen.
Informatieverspreiding: De folder die voor Boortmeerbeek Feest! 2015 werd gemaakt, kan
zonder problemen worden hergebruikt. Patrick Vissers zal voor de nodige fotokopies zorgen. Ook
de powerpointpresentatie die ter gelegenheid van de noord-zuidavond van 11 maart 2016 werd
gemaakt, kan worden hergebruikt. Eventuele aanpassingen, zowel aan de folder als aan de
powerpointpresentatie, kunnen aan Paul De Groote worden doorgegeven.
Boortmeerbeek Feest! 2017: Paul De Groote kijkt al naar Boortmeerbeek Feest! in 2017. Dat jaar
bestaat de Wereldwinkel in Boortmeerbeek 20 jaar en men wil dit jubileum op een activiteit voor
een breed publiek zoals Boortmeerbeek Feest! extra onder de aandacht brengen. Op welke wijze
dit precies zal gebeuren is momenteel echter nog niet duidelijk. Vanuit de noord-zuidraad is er
zeker een bereidheid om in het kader van Boortmeerbeek Feest! hier aandacht aan te besteden
maar zolang de modaliteiten hiervan niet zijn geweten, is het moeilijk hierover een definitief
standpunt in te nemen.

2. Subsidiereglement
De raad overloopt het ontwerp van reglement op de subsidiëring van de noord-zuidwerking. Met
betrekking tot de ondersteuning van inleefreizen (artikel 4) worden nog enkele aanpassingen
voorgesteld. Noël Monteyne zal deze aanpassingen in het ontwerp aanbrengen en de eindversie aan
alle leden van de noord-zuidraad rondsturen. Bedoeling is dat de gemeenteraad van 26 september
2016 dit ontwerp goedkeurt en dat dit vanaf 1 januari 2017 in voege treedt. In de gemeentelijke
nieuwsbrief zal worden vermeld dat voor 2016 de oude regeling nog van toepassing is en initiatieven
de kans hebben om tot 9 december 2016 een subsidiedossier in te dienen.
3. Varia
Gelet op het feit dat het voor Victoire Molemans als vertegenwoordiger van Broederlijk Delen niet
altijd gemakkelijk is om de bijeenkomsten van de noord-zuidraad te kunnen bijwonen, zal Cor
Anthonissen met haar bekijken of iemand anders van Broederlijk Delen haar hierin kan bijstaan.
Volgende bijeenkomst: maandag 17 oktober 2016 om 19.30 uur in het schepenlokaal van het
gemeentehuis

