Verslag noord-zuidraad (dinsdag 8 december 2015)
Aanwezig:

Cor Anthonissen, Marie-Jeanne Claes (ter vervanging van Oger Vaes), Paul De Groote,
Mia Jamaer, Dirk Kops, Greta Lowel, Marc Michiels, Noël Monteyne, Remi Serranne,
Patrick Vissers
Verontschuldigd: Victoire Molemans
Victoire Molemans liet weten dat in de toekomst voor haar vergaderingen op dinsdagavond niet
mogelijk zijn. Patrick Vissers zal met haar contact opnemen om te informeren of er vanuit Broederlijk
Delen eventueel iemand anders aanwezig kan zijn. Indien dit niet mogelijk is, zal er naar andere data
voor de noord-zuidraad worden gezocht.

1. Verslag noord-zuidraad 1 september 2015
Het verslag van de noord-zuidraad van 1 september 2015 wordt goedgekeurd. Enkel bij de
aanwezigen moet de naam van Greta Lowel nog worden toegevoegd.
Aanvullend op de goedkeuring van het verslag geeft Noël Monteyne aan dat hij wil proberen de
functie van voorzitter van de noord-zuidraad in te vullen. Het feit dat hij in verleden professioneel in
zuidlanden actief is geweest en dat hij zelf niet verbonden is met een project waarrond in
Boortmeerbeek wordt gewerkt, biedt het voordeel dat hij volkomen onafhankelijk kan functioneren.
De aanwezigen kunnen zich hier helemaal in terugvinden en duiden Noël Monteyne unaniem aan als
voorzitter van de noord-zuidraad.
2. Kennismakingsactiviteit vrijwilligers lokale projecten
Waar de stand van de noord-zuidraad op Boortmeerbeek Feest! zich in eerste instantie tot de ganse
bevolking van Boortmeerbeek richtte, is het voor een volgende activiteit eerder de bedoeling een
kennismaking tussen de vrijwilligers van de verschillende lokale projecten te organiseren en hen de
mogelijkheid te bieden zich te informeren over deze projecten. Een snelle rondvraag leert dat de
verschillende projecten in de gemeente samen op een 80-tal vrijwilligers kunnen rekenen zodat mag
worden gehoopt op ongeveer 50 aanwezigen voor deze activiteit.
Om deze activiteit ook voor buitenstaanders aantrekkelijk te maken, lijkt het opportuun om beroep
te doen op de medewerking van mediafiguur die ervaring heeft in deze materie. In eerste instantie
wordt hierbij gedacht aan journaliste Katrien Vanderschoot die voor de VRT-radio de noordzuidproblematiek opvolgt. Cor Anthonissen zal met haar hierover contact opnemen met de vraag een
getuigenis te brengen over de wijze waarop bescheiden, lokale projecten toch ook een zinvolle
bijdrage in het zuiden kunnen leveren. Indien dit voor haar niet zou kunnen, zal Patrick Vissers VRTjournalist Peter Verlinden contacteren. Daarnaast zal er voor elk lokaal project ook een tafel ter
beschikking zijn om informatie over het project te verspreiden.
Deze kennismakingsactiviteit zal worden georganiseerd in de loop van de maand maart 2016. De
precieze datum ervan zal worden bepaald in functie van de mogelijkheden van de gastspreker. Het
gemeentehuis is beschikbaar als locatie zodat alvast onkosten voor de huur van een zaal kunnen
worden vermeden. Deze activiteit, die de naam ‘Noord-zuidfeest’ meekrijgt, zal verder worden
voorbereid door een werkgroep die hiervoor een eerste maal samenkomt op dinsdag 22 december
2015 om 20 uur in het gemeentehuis.
3. Advies verdeling subsidies
Volgens Patrick Vissers hebben nog niet alle projecten momenteel een aanvraag ingediend, maar
eerstdaags worden nog enkele bijkomende aanvragen verwacht. In het gemeentelijk budget van
2015 is een bedrag van 10.000,00 EUR opgenomen voor de noord-zuidwerking. In het verleden werd
het beschikbare bedrag integraal gebruikt voor subsidies aan projecten, maar naar de toekomst toe
is voorzien om slechts de helft van dit bedrag te gebruiken voor subsidies aan projecten. Hiervoor is

echter nog wel een aanpassing nodig van het gemeentelijk reglement op de subsidiëring van
ontwikkelingssamenwerking zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 22 november 2010.
De noord-zuidraad stelt voor om voor 2015, in afwachting van een aanpassing van het gemeentelijk
reglement ter zake, de beschikbare middelen evenredig over de ingediende projecten te verdelen.
Dit zal als gevolg hebben dat het subsidiebedrag in 2015 eenmalig hoger zal liggen dan wat de
volgende jaren mag worden verwacht. Projecten mogen dan ook niet de verwachting koesteren dat
het subsidiebedrag van 2015 de norm voor de volgende jaren zal zijn.
4. Stand van zaken vluchtelingopvang in de gemeente
Patrick Vissers geeft een stand van zaken over de opvang van vluchtelingen in de gemeente. Buiten
de 13 opvangplaatsen die momenteel in het lokaal opvanginitiatief beschikbaar zijn, is het OCMW in
gesprek met de bevoegde federale overheidsdiensten om eventueel twee bijkomende panden
hiervoor ter beschikking te kunnen stellen. Hiervoor zouden de voormalige pastorieën van
Boortmeerbeek (Sint-Adriaanweg) en Haacht-Station (Pleinstraat) in aanmerking kunnen komen
waardoor bijkomende ruimte voor een 12 à 15 vluchtelingen zou kunnen worden gecreëerd.
Volgens Marc Michiels, die als OCMW-raadslid dit dossier eveneens opvolgt, is het nog niet helemaal
zeker dat de woning in de Sint-Adriaanweg zal worden gebruikt voor de opvang van vluchtelingen.
Mogelijk zal het gebouw in de toekomst eerder worden gebruikt voor dagopvang voor ouderen. Met
betrekking tot de communicatie rond de opvang van vluchtelingen, verwijst Marc Michels naar de
verschillende negatieve reacties die het OCMW ontving na een item in de media over de opvang van
asielzoekers in Boortmeerbeek. Mede hierdoor is de gemeente en het OCMW eerder voorzichtig in
het communiceren over de opvang van vluchtelingen in de gemeente. De leden van de noordzuidraad hebben hier begrip voor maar betreuren dit toch ook wel, omdat hierdoor de indruk
ontstaat dat er op gemeentelijk vlak geen enkele inspanning zou worden geleverd. In dit verband
kan een contact tussen het OCMW en leden van de noord-zuidraad voor de leden van deze
adviesraad verhelderend werken zodat deze op een correcte manier hun achterban kunnen
informeren over de stand van zaken in Boortmeerbeek.
Dirk Kops wijst er ook op dat aandacht hebben voor vluchtelingen meer inhoudt dan het verschaffen
van onderdak en voedsel. Er moet ook werk worden gemaakt van de integratie van deze
vluchtelingen in onze samenleving. Ook hier mogen de door de gemeente en OCMW geleverde
inspanningen meer in de verf worden gezet.
5. Aankoopbeleid gemeente
Leden van de noord-zuidraad stellen de vraag in welke mate de gemeente over een duurzaam
aankoopbeleid beschikt. Volgens Patrick Vissers moet hierbij worden opgelet dat het gegeven van
duurzame aankopen niet wordt verengd tot het aankopen van ‘fair trade’-producten. In een streven
naar duurzaamheid levert de gemeente (bvb. bouw nieuwe gemeenteloods, aankoop FSC-hout, enz.)
heel wat inspanningen, maar op vlak van de aankoop van dagelijkse verbruiksgoederen is er zeker
sprake van een minder transparant beleid. Zo koopt bijvoorbeeld de gemeentelijke basisschool wel
een aantal fair trade-producten aan, maar gebeurt dit in het gemeentehuis dan weer niet. Patrick
Vissers en Remi Serranne wijzen er op dat gemeente op dit vlak balanceert tussen enerzijds aandacht
hebben voor de aankoop van duurzame producten en anderzijds het ondersteunen van de lokale
economie.
Het feit dat de gemeente op dit vlak momenteel een minder duidelijke koers vaart, mag volgens
Patrick Vissers de noord-zuidraad er evenwel niet van weerhouden haar rol als adviesorgaan te
blijven opnemen en – indien ze dit nodig acht – te blijven aandringen op een consequent duurzaam
aankoopbeleid vanuit de gemeente.
6. Situatie kledingcontainers in gemeente

Patrick Vissers geeft een kort overzicht over de wijze waarop het inzamelen van textiel via
kledingcontainers in de gemeente verloopt. Hierbij moet een onderscheid worden gemaakt tussen
containers die op openbaar domein staan of containers op privaat terrein. Op openbaar domein
staan er momenteel geen textielcontainers. EcoWerf, de intergemeentelijke vereniging die instaat
voor de inzameling van huisvuil, onderzoekt momenteel de wijze waarop textielinzameling op meest
adequate manier kan worden georganiseerd. Op privaat terrein zijn er hier en daar wel containers,
maar zowel de plaatsing ervan als het inzamelen van textiel zelf bevinden zich eigenlijk in een grijze
zone.
Men verwijst in dit verband naar de gemeente Haacht waar de opbrengsten van kledingcontainers
wel degelijk naar projecten in het kader van de noord-zuidwerking gaan, maar waar dit centraal
vanuit het gemeentebestuur zou zijn aangestuurd. Patrick Vissers zal zich hierover via de
gemeentelijke milieuambtenaar informeren om na te gaan in welke mate de manier van werken van
Haacht eventueel ook in Boortmeerbeek kan worden toegepast.
7. Varia


Boortmeerbeek Feest! zal in 2016 plaatsvinden op zondag 4 september 2016. Mogelijk is
Djembefoli bereid er voor animatie te zorgen.



De idee om een gemeenschappelijke powerpointpresentatie over de verschillende noordzuidprojecten in de gemeente zal door Paul De Groote verder worden aangepakt. In dit kader
wordt afgesproken dat elke project aan hem een tiental beelden doorzendt waarmee hij dan aan
de slag kan gaan.

