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1. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 8 december 2015 
Het verslag van de noord-zuidraad van 8 december 2015 wordt goedgekeurd. 
Aanvullend op dit verslag geeft Marc Michiels een overzicht van de verschillende opvangplaatsen in 
de gemeente die vanuit het OCMW voor vluchtelingen worden aangeboden. Hieruit blijkt dat er 
momenteel 31 opvangplaatsen, verspreid over vier locaties, beschikbaar zijn. 
 
2. Stand van zaken ‘Noord-Zuidavond’ 
De noord-zuidraad overloopt de stand van zaken met betrekking tot de organisatie van de Noord-
zuidavond op 11 maart 2016. De powerpointpresentatie waarin alle lokale projecten worden 
voorgesteld, is door Paul De Groote afgewerkt. Hierop zijn geen opmerkingen.  
 
De noord-zuidavond zelf zal als volgt verlopen: 

1. Verwelkoming door Noël Monteyne die het doel van de avond en van de noord-zuidraad zal 
schetsen. 

2. Getuigenis van Katrien Vanderschoot 
3. Schepen Remi Serranne zal een korte toelichting geven over de rol van de noord-zuidraad 

ten aanzien van het gemeentelijk beleid. 
4. Receptie in de hal. Ondertussen wordt de powerpointpresenatie doorlopend getoond in de 

raadzaal. De Wereldwinkel zal voor het nodige materiaal voor de receptie zorgen en dit 
verder met Patrick Vissers afspreken.  

De beschikbare promotieflyers zijn in de mate van het mogelijke verspreid. Patrick Vissers zal de 
activiteit nog een keer via een digitale gemeentelijke nieuwsbrief onder de aandacht brengen. 
De spandoek van de noord-zuidraad zou nog bij Dirk Kops zijn. Patrick Vissers zal hem hierover 
contacteren met de bedoeling de spandoek op de noord-zuidavond te kunnen uithangen. 
 
3. Situatie kledingcontainers in de gemeente (opvolging vorig verslag) 
De gemeentelijke milieuambtenaar heeft navraag gedaan bij de gemeente Haacht over de wijze 
waarop daar de plaatsing van kledingcontainers is geregeld.  In Haacht loopt immers een project voor 
de inzameling van textiel waarbij een deel van de inkomsten zou worden gebruikt voor de noord-
zuidwerking. 
 
EcoWerf bereidt momenteel voor alle gemeenten uit haar werkingsgebied een project rond 
textielinzameling voor.  In welke mate verzamelcontainers op privé-grond dan nog zullen kunnen, is 
niet meteen duidelijk. De noord-zuidraad zou kunnen proberen een alternatief  aan te bieden, al is 
het nog niet meteen duidelijk welk.  

 
Patrick Vissers zal nakijken in welke gemeenten waar EcoWerf actief is, een noord-zuidraad actief is 
en of er belangstelling is om samen initiatief te nemen richting EcoWerf.  Doel zou kunnen zijn dat 
een deel van de meerwaarde terugkeert naar het budget voor internationale samenwerking.  
Daarnaast zal Patrick Vissers proberen uit te vissen hoe het textielproject in Haacht precies in elkaar 
steekt.  
 
4. Brainstorm: welke doelstellingen streven we na met het gemeentelijk budget voor 

internationale samenwerking 
 



De noord-zuidraad wisselt van gedachten over de diverse elementen die moeten worden 
opgenomen in het nieuwe gemeentelijke subsidiereglement. Hierbij worden alvast volgende 
aandachtspunten naar voren geschoven: 

 Subsidiëring moet – hoe bescheiden ook – leiden tot concrete resultaten ter plaatse. 

 Het nastreven van duurzame ontwikkeling is essentieel. 

 De noodzaak van een duidelijke binding van het project met Boortmeerbeek moet duidelijk 
omschreven zijn.  Door deze binding moet ook een terugkoppeling over de bereikte resultaten 
mogelijk worden. 

 Ook een omschrijving van de doellanden waar projecten voor subsidiëring in aanmerking kunnen 
komen, lijkt een noodzaak. 

 Het subsidiereglement moet eveneens een antwoord geven op de regelmatig weerkerende vraag 
naar ondersteuning van inleefreizen. In dit verband wordt door Oger Vaes gesuggereerd dat ook 
de lokale projecten als bestemming voor inleefreizen voor jongeren uit Boortmeerbeek naar 
voren kunnen worden geschoven. Indien inleefreizen in de toekomst worden ondersteund, is het 
wel van belang om hiervoor ook duidelijk leeftijdsgrenzen aan te geven. Dergelijke reizen zijn 
immers pas zinvol indien de deelnemende jongeren over voldoende maturiteit beschikken. 

 
Noël Monteyne zal alvast proberen een eerste sneuveltekst te maken. Daarnaast zullen Cor 
Anthonissen en Oger Vaes informatie over inleefreizen verzamelen. Bedoeling is om tegen de 
gemeenteraad van juni of september een aangepast subsidiereglement klaar te hebben zodat dit nog 
dit jaar kan worden toegepast. 

 
5. Deelname aan gemeentelijke activiteiten 2016 
Patrick Vissers signaleert twee gemeentelijke activiteiten in het najaar waaraan de noord-zuidraad 
eventueel kan deelnemen: 

 Boortmeerbeek Feest! op zondag 4 september 2016 

 kerstmarkt op donderdag 22 december 2016 
De noord-zuidraad is van mening dat een aanwezigheid op Boortmeerbeek Feest! op 4 september 
2016 wel opportuun is, maar een deelname aan de kerstmarkt van donderdag 22 december 2016 
niet. Dit laatste neemt natuurlijk niet weg dat elke vereniging die dit wenst, op individuele basis 
hieraan kan deelnemen.  Indien nodig kan de noord-zuidraad wel voor de nodige coördinatie instaan 
om de zichtbaarheid te optimaliseren.   
 
6. Varia 
- Oger Vaes stelt zich de vraag of het wenselijk is dat Bollé Bollé in de toekomst lid blijft van de 

noord-zuidraad. Hiervoor zijn er meerdere redenen. Enerzijds kan men stellen dat het werk dat 
pater Bolle zich vooropstelde, in feite is voltooid. Bovendien wordt de maatschappelijke zetel van 
de vereniging binnenkort van Boortmeerbeek overgeplaatst naar Leuven zodat men zich de vraag 
kan stellen of er dan nog wel voldoende binding met de gemeente is. De noord-zuidraad is van 
mening dat het begrip ‘binding hebben met Boortmeerbeek’ niet mag worden verengd tot de 
plaats waar de maatschappelijke zetel van een vereniging zich bevindt. Belangrijker is een 
‘ambasadeur’ of een ‘promotor’ van een project in de gemeente te hebben.  Dit gegeven wordt 
bij voorkeur wel in het nieuwe subsidiereglement meegenomen. 

- Er wordt gesignaleerd dat op de gemeentelijke website bij de opsomming van de adviesraden de 
noord-zuidraad niet is opgenomen. Patrick Vissers zal dit nakijken en – waar nodig – aanpassen. 


