
 

Verslag noord-zuidraad maandag 13 maart 2017 

Aanwezig: Cor Anthonissen, Mia Jamaer, Marc Michiels, Victoire Molemans, Noël Monteyne, 
Remi Serranne, Oger Vaes, Patrick Vissers en Karina Bolsenbroek (verslag) 

Verontschuldigd: Dirk Kops 

1. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 12 december 2016 en 6 februari 2017 
Beide verslagen worden goedgekeurd. 

2. Evaluatie filmavond 9 maart 2017.  
De noord-zuidraad kijkt terug op een goede bijeenkomst.  
Over de inkomprijs van 2 EUR heeft niemand bezwaar gemaakt. Er is zelfs gezegd dat de prijs heel 
goedkoop was en dat deze het dubbele had mogen zijn. 
Ten aan zien van de opkomst, er zijn 42 bezoekers geteld, wordt opgemerkt dat er mogelijk wat meer 
publiciteit in de pers had mogen zijn. Ook zijn er affiches en posters gemist in het gemeentehuis. 
Hieraan zal voor een volgende activiteit meer aandacht worden besteed. 
Al bij al is deze filmavond voor herhaling vatbaar. 
 
3. Fair Trade gemeente: 
De noord-zuidraad zou heel graag zien dat Boortmeerbeek een Fair Trade gemeente wordt. Intussen 

zijn alle buurgemeenten al Fair Trade gemeente en is het toch vreemd dat Boortmeerbeek dat niet is. 

Patrick Vissers verduidelijkt dat dit punt al verschillende malen op de dagorde van het college van 

burgemeester en schepenen heeft gestaan, maar dat hier altijd bezwaren over zijn gemaakt in het 

kader van ongepaste concurrentie.  

Geconcludeerd wordt dat het geen zin heeft om het college van burgemeester en schepenen 

hierover opnieuw aan te schrijven. Geprobeerd zal worden om bij de verschillende politieke partijen 

dit punt in het verkiezingsprogramma te krijgen. Op basis van goede argumenten zou dat moeten 

kunnen. 

Afgesproken wordt dat aan de hand van de 6 criteria voor Fairtradegemeenten volgende vergadering 

hierover verder wordt gesproken, en dat alle aanwezigen zich engageren om goede argumenten te 

verzamelen om dit punt voor te bereiden. 

4. Aandachtpunten werking GROS Oud-Heverlee 
Op 12 december 2016 heeft Johan Cottenie, voorzitter van de GROS Oud Heverlee  de werking van 

de GROS in Oud Heverlee toegelicht. Patrick Vissers heeft een bijlage hierover rondgestuurd naar de 

leden van de noord-zuidraad. 

 



Noordzuidproblematiek 

De noord-zuidraad maakt zich zorgen over de naamsbekendheid van deze raad en neemt zich voor 

om zich meer te profileren tijdens de activiteiten die op initiatief van de noord-zuidraad zijn 

gehouden. De boodschap dat de gemeente initiatieven organiseert en of ondersteunt rond 

ontwikkelingssamenwerking moet duidelijker gecommuniceerd worden. 

Geopperd wordt om minstens jaarlijkse een beknopte tentoonstelling te organiseren in afwisselende 

locatie het gemeentehuis en de bibliotheek. Hierbij zal het spandoek met het logo van de noord-

zuidraad prominent naar voren moeten worden gebracht. Gedacht wordt aan opstellingen met 2 of 3 

panelen. 

Patrick Vissers zal bij het beleid aftoetsen of het is toegestaan om een paar keer per jaar in de hal 

beneden of boven als tentoonstellingsruimte voor de noord-zuidraadinitiatieven te gebruiken. 

Het moeten dan wel tentoonstellingen zijn van voldoende kwaliteit, niet louter knip en plak werk. En 

best is om dit te koppelen aan een actualiteit van een grote organisatie (11.11.11, vredesweken, …). 

Ervaring heeft geleerd dat het altijd het beste werkt als er iemand bij de tentoonstelling staat om 

vragen te beantwoorden en zaken te verduidelijken. Bij gebrek hieraan is het een alternatief om dit 

te compenseren met een beelddrager (film, powerpoint, …).  

Budget 10.000,00 EUR 

Patrick Vissers heeft uit de presentatie van Johan Cottenie onthouden dat de uitleg rond de subsidie 

uitkering interessant was maar dat hij huiverde bij de administratieve rompslomp. 

Als je initiatieven wilt toetsen aan voorwaarden voor de hoogte van de subsidie dan moet 

gerealiseerd worden dat het reglement van de noord-zuidraad bij ieder criteriumpunt moet worden 

aangepast en vervolgens naar de gemeenteraad moet gaan. 

In Oud-Heverlee spreken ze over een eenvoudige aanvraag bestaande uit twee A4tjes. Patrick Vissers 

zal hiernaar informeren, en dit volgende vergadering bespreken. Noel Monteyne zal ook een  opzet 

van een voorbeeld fiche maken.. 

5. Ideeën volgende activiteiten 

 Cor Anthonissen heeft onlangs een lezing bijgewoond in Heverlee van Marie Bamutesse en Peter 

Verlinden “Overleven met de dood: de ‘vergeten’ genocide”. Hierover heeft zij een boek 

geschreven. Dit was een initiatief van het Davidsfonds. Misschien is het een idee om een 

gezamenlijk initiatief te organiseren.  Patrick zal zijn licht volgende week een oplichten.  

 Eventueel jaarlijks een film organiseren. Dit trekt mogelijk ander publiek dan tentoonstellingen of 

voordrachten. 

6. Varia 

 Mia Jamaer informeert of de Artsen zonder Vakantie al zijn aangesproken of zij deel willen 

nemen in deze noord-zuidraad. Patrick Vissers meldt dat hij dat nog niet heeft gedaan maar dit 

zo snel mogelijk zal opnemen.  

 Er is nog steeds geen subsidie uitbetaald en gevraagd wordt wat de reden hiervan is. Daarom 

vraagt de noord-zuidraad een eenduidig antwoord waarom er nog niet is betaald en dat hier 

dringend werk van gemaakt moet worden. 

 

Volgende vergadering: maandag 12 juni 2017 20 uur 
 



 



 


