Verslag werkgroep noord-zuidraad (7 mei 2015)
Aanwezig:

Cor Anthonissen, Jeanne Claes, Paul De Groote, Mia Jamaer, Victoire Molemans, Remi
Serranne, Patrick Vissers

1. Verslag vorige bijeenkomst
Het verslag van de bijeenkomst van 26 maart 2015 wordt goedgekeurd.

2. Oprichting noord-zuidraad
De vergadering overloopt het ontwerp van statuten en brengt hierbij nog een aanpassing aan voor
wat betreft de adviesfunctie van de noord-zuidraad.
Het definitieve ontwerp van statuten zal nu ter goedkeuring aan de gemeenteraad van 29 juni 2015
worden voorgelegd.

3. Werking noord-zuidraad
De vergadering wisselt van gedachten rond een aantal thema’s om een toekomstige werking van de
noord-zuidraad te concretiseren.
 Het idee om met alle leden van de noord-zuidraad jaarlijkse een gemeenschappelijke activiteit te
organiseren, wordt door iedereen als zinvol beschouwd. Hierbij wordt vooral het principe van
samenwerking naar voren geschoven. Voor de bevolking moet het immers duidelijk zijn dat de
verschillende projecten die in het gemeente rond de noord-zuidproblematiek bestaan, elkaar
niet als een concurrent beschouwen.
 Het zou voor de noord-zuidraad interessant zijn een overzicht te hebben van de verschillende
jongeren die zelf actief met de noord-zuidproblematiek bezig zijn via inleefreizen,
schoolprojecten, enz. De noord-zuidraad kan deze jongeren uitnodigen om hun project op de
raad of op een activiteit van de noord-zuidraad te komen voorstellen. Eventueel kan worden
overwogen om deze jongerenprojecten een beperkte financiële ondersteuning te geven.
 Natuurlijk vindt iedereen een verhoging van het gemeentelijk noord-zuidbudget een na te
streven objectief. De vergadering is wel van oordeel dat een eventuele verhoging van het budget
niet alleen een verhoging van de subsidies aan de projecten als gevolg mag hebben, maar dat
hiermee ook initiatieven voor een noordwerking (bvb. sensibilisering in scholen, enz.) mogelijk
zouden moeten worden. Vanuit deze redenering is het zinvol om in een volgende bijeenkomst na
te denken over de verdeling van het budget over een noord- en een zuidwerking.
 De vraag wordt gesteld of de noord-zuidraad een rol te vervullen heeft bij initiatieven die
kaderen in het opzetten van noodhulp als gevolg van rampen. Er is een consensus dat de noordzuidraad hierrond zelf geen eigen initiatieven zal opzetten, maar eventueel wel mee promotie
voor initiatieven van derden kan voeren.
 Tot slot rijst de vraag of het opportuun is rond met een (jaarlijks) thema te werken. Op die
manier kan de noord-zuidraad eigen accenten leggen en zich duidelijker profileren naar de
bevolking.

4. Organisatie eerste ‘publieksactiviteit’
Zoals op vorige bijeenkomst reeds besproken heeft de noord-zuidraad de mogelijkheid om op
Boortmeerbeek Feest! op zondag 6 september 2015 zichzelf en de verschillende projecten die in de
gemeente actief zijn aan de bevolking voor te stellen. Er wordt afgesproken om hiervoor een
gemeenschappelijke stand uit te bouwen. Patrick Vissers zal alvast vier tenten voor de noord-

zuidraad reserveren. We plannen een afzonderlijke bijeenkomst op 11 juni 2015 om Boortmeerbeek
Feest! voor te bereiden. Elkeen denkt alvast eens na welke inbreng elk project in dit initiatief kan
hebben. Ook een gemeenschappelijk logo voor de noord-zuidraad is in dit verband welkom.

Volgende bijeenkomst: donderdag 11 juni 2015 (20 uur)
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