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GRIS ALV-vergadering 10 juni 2021 

Agenda: 

 

1. Verontschuldigingen/wijzigingen leden – goedkeuring agenda 

2. Goedkeuring verslag ALV 4 maart 

3. Update SIAL (Christine) 

4. Financies: antwoord CBS op onze voorstellen uit de vorige ALV/projectsubsidies 2021 en 2022 

5. AFF 2021 – stand van zaken (Guy) 

6. H-eerlijke markt  2021 ism lokale economie 

7. Resultaat fair-0-meter 2021, de jeugdraad  en verder? 

8. Opvolging aanwezige lidorganisaties 

9. Week van de Duurzame Gemeentes september 2021 

10. Vrijetijdsplatform (burgerparticipatie) en samenwerking adviesraden 

11. Artikels verenigingen in het infoblad: nieuwe regels (Michiel) 

12. Refugee Walk 2021 (Christine) 

13. Van liefdadigheid naar rechtvaardigheid: nieuw boek van Els Hertogen over internationale solidari-

teit (Pieter) 

14. Varia en nieuwe datum 
 

Omwille van de Coronamaatregelen is de ALV online gehouden via meet.google. 

 

Aanwezigheden: 
Stemgerechtigde leden 

  

Aanwezig:  Astrid Costermans, Christine D’aes, Valentijn De Smedt, Johan Flamez, Wouter Ge-

vaerts, Magda Heireman, Julie Hendrickx, Dirk Maes, Pieter Sermeus, Guy Spren-

gers, Jos Swinnen, Bieke Verlinden 

Verontschuldigd: Jos Corveleyn, Helene Huybens,  

Niet-stemgerechtigde leden 
 

Aanwezig:  Miep Dehennin, Victor Scheys, Johan Van Engeland 

gemeente: Michiel Awouters (ambtenaar IS), Geert Bovyn (schepen IS) 

 

Verontschuldigd:  Anne Bongaerts, Werner Boullart, Marijke Gidts, Liesbeth Smeyers  

 

Uitgenodigd:   
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1. Verontschuldigingen – goedkeuring agenda - ledenlijst: 

De voorzitter geeft een overzicht van recente wijzigingen in de ledenlijst: 

➢ Rina Robben heeft sinds kort Werner Boullart vervangen als gemeenteraadslid. Om die reden 

kan ze Kisangani vzw niet meer vertegenwoordigen in de GRIS, haar echtgenoot Wouter Ge-

vaerts neemt dit lidmaatschap van haar over, maar zal niet zetelen in de kern. 

Wouter is effectief voorzitter van Kisangani vzw, waar nu de overgang naar de tweede generatie 

loopt, wat in elke vereniging een uitdaging betekent. De vzw bestaat al meer dan 20 jaar, dus 

ook in Kisangani zelf is een generatiewissel gebeurd, met goed resultaat. Ondertussen probeert 

men via facebook, nieuwsbrieven of andere kanalen informatie over de werking te verspreiden. 

➢ Miep Dehennin stelt zich kort voor: ze vertegenwoordigt Open VLD uit interesse voor internati-

onale samenwerking, ook vanuit persoonlijke bindingen. Ze wil actief meewerken waar het kan. 

➢ KLJ Lubbeek: naast Hannelore Vertessen zal ook Dieter Schrevens aanspreekpunt zijn. 

➢ Victor Scheys vertegenwoordigt Scouts Lubbeek. 

➢ Francis De Blauwe is niet langer lid van de GRIS wegens verhuizing naar Leuven. Suyana Peru 

wordt verder vertegenwoordigd door Jos Corveleyn. 

➢ HIA vzw is opgedoekt, zowel hier als in de Filipijnen. Dirk Nijs is geen actief lid meer van de 

GRIS maar blijft de post ontvangen. 

➢ GBS Binkom: Sarah Casaer is er geen leerkracht meer, de directrice Ann Courant is nu contact-

persoon. 

➢ GBS Linden: Liesbeth Verheyden kan de vertegenwoordiging niet meer op zich nemen wegens 

te veel andere taken, wordt dus geschrapt. 

➢ Michiel zal tot de terugkeer van Daniël Noë minimaal de taken overnemen en onze vragen be-

handelen. 

➢ 11.11.11: Arnout Fierens is contactpersoon voor de 11-groep Lubbeek, maar zonder de vergade-

ringen effectief te volgen. 

➢ NDHW: Julie Hendrickx is toegevoegd als lid van de GRIS. 

➢ Liesbeth Smeyers vertegenwoordigt Transitie Lubbeek; een (officiële) voorstelling volgt later. 

De vernieuwde ledenlijst zal aan het verslag worden toegevoegd. De voorzitter vraagt nogmaals om deze 

lijst niet als groep te gebruiken (privacy), maar om mededelingen of berichten via hem te laten gebeuren. 

2. Goedkeuring verslag 4 maart 2021: 

Geen opmerkingen, het verslag wordt unaniem goedgekeurd. 

3. Update SIAL: 

Voorstelling door Christine D’aes. SIAL is gestart in 1999 tijdens een 11.11.11.-vergadering omwille 

van de nood aan opvang van vluchtelingen door (een van) de spreidingsplannen die toen gehanteerd wer-

den. Er waren toewijzingen aan Lubbeek, de sociale dienst moest hen opvangen zonder voldoende mid-

delen, qua personeel of huisvesting, wat leidde tot chaotische toestanden. Vanuit het initiële idee om die 

mensen wat te begeleiden moest snel overgegaan worden naar het zorgen voor basale noden. Het aanbie-

den van lessen Nederlands in januari 2000 betekende de eigenlijk start en evolueerde naar de combinatie 

les-ontmoetingsmoment voor volwassenen, voor begeleiding van de kinderen enz. Dit heeft ononderbro-

ken geduurd tot de eerste lock-down wegens Corona. Van dan af is geopteerd voor méér individuele be-

geleiding via zoom, whatsapp, of vrijwilligers die vluchtelingengezinnen als knuffelcontact hebben ge-

nomen. 

SIAL hoopt binnenkort de eigenlijke lessen te mogen herstarten in zijn normale vorm. 

Wat is een vluchteling in de Belgische context? Iemand die voor gevaar in zijn thuisland vlucht en in 

België toekomt kan een ‘verzoek tot internationale bescherming’ doen. In België wordt die aanvraag be-

oordeeld door het Commissariaat Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS), wat een 
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onafhankelijk wettelijk orgaan is waarin geen enkele minister of staatssecretaris beslissingsrecht heeft. 

De wet bepaalt wel de criteria. 

Een asielzoeker moet bij aankomst bewijzen dat hij/zij in eigen land gevaar loopt omwille van persoon-

lijke, godsdienstige, etnische of politieke redenen, én dat hij in het thuisland niet kan rekenen op be-

scherming. Het leveren van die bewijzen is moeilijk, ook de vluchtroute moet gedetailleerd beschreven 

worden, net op die details worden mensen dikwijls ‘gepakt’ en afgewezen. Wie erkent is en een statuut 

krijgt, krijgt een verblijfsvergunning. Wie een eerste negatieve beslissing krijgt van het CGVS, kan daar-

tegen in beroep gaan. Het beroep verloopt schriftelijk en men hangt volledig af van de deskundigheid en 

de inzet van  de advocaat, die de steeds veranderende en ingewikkelde wetten moet kennen. Dit is een 

zeer problematische situatie waardoor personen zelfs door slechte toegang tot juridische hulp kunnen af-

gewezen en uiteindelijk kunnen uitgewezen worden. Niet enkel in België maar ook Europees zijn er ten-

denzen om op te schuiven naar de ondergrens van wat moet. Strikt genomen is SIAL hier niet in betrok-

ken, maar wordt er wel mee geconfronteerd in hun contacten met asielzoekers. 

Wie erkend is heeft recht op opvang. Deze kan collectief zijn; langs Fedasil wordt een plaats toegewezen 

in een opvangcentrum dat georganiseerd wordt door Fedasil zelf, het Rode Kruis, Caritas of andere pri-

vate instellingen. 

Vluchtelingenwerk Vlaanderen (VWV) heeft gedurende bijna twee decennia een groot netwerk beheerd 

van kleinschalige opvang, maar dat is door de overheid afgebouwd. De overblijvende plaatsen in de  

kleinschalige opvang zijn voornamelijk die van de LOI ’s (Lokale Opvanginitiatieven) in de gemeentes. 

In Lubbeek heeft het tot 2015 geduurd eer de gemeente in het systeem LOI is ingestapt. Lubbeek telde 

maximaal drie huizen met een twintigtal plaatsen, vandaag bestaan twee van die huizen niet meer als 

LOI, ook de convenanten met Fedasil zijn ondertussen opgezegd. Opmerkelijk is dat deze afbouw ge-

beurde zonder de bevoegdheid van de OCMW-raad hierover te erkennen. 

De ondersteuning die SIAL aanbiedt heeft zich aangepast aan de situatie. Niet enkel in Lubbeek maar in 

gans Vlaanderen stelt men vast dat de reguliere professionele opvang en voorziening dikwijls onvol-

doende of soms onbestaande is om mensen te begeleiden naar een volwaardige plaats in de maatschappij. 

Veel asielzoekers slagen er niet in om dit zonder ondersteuning van burgers bol te werken: taal, sys-

temen, welke organisaties enz. SIAL en alle collega’s vrijwilligers van Gastvrij Netwerk, hebben de in-

druk te veel te moeten optreden in de plaats van de officiële instanties, de medewerkers ondervinden snel 

de complexiteit van de opvang. Het recent gestemde inburgeringstraject lijkt meer een repressief doel te 

hebben dan een hulp: betalend, lange wachttijden, niet op maat van het individu, onvoldoende kennis van 

de maatschappij, enz. 

SIAL is een feitelijke vereniging maar de werking is volledig informeel. In de praktijk verlopen de op-

roepen en de eerste contacten via Christine, ook ter bescherming van de privacy van de families. Ander-

zijds loont dit vrijwilligerswerk omwille van de betrokkenheid met de families en de samenwerking on-

derling van clusters van vrijwilligers, beter dan de meeste officiële buddy’s -werkingen waar men top 

down gematcht wordt met een persoon of familie en men voor ondersteuning afhankelijk is van de subsi-

dies die het buddy-project ontvangt. 

Individuele ondersteuning van vluchtelingen: er is een samenwerking met VWV of met Gastvrij Net-

werk, maar ook met de Huurdersbond, Gezinsbond of andere instanties. 

Structurele werking in België en Vlaanderen: ombudsdiensten leveren goed werk, het aanspreken van 

overheden kan en loopt eigenlijk vlot. Langs VWV en Gastvrij Netwerk gaan ook signalen naar de over-

heid. De samenwerking met de gemeente is niet gemakkelijk omwille van vele wisselende politieke 

mandaten, met andere/eigen prioriteiten, maar er is overleg over concrete situaties. 

SIAL informeert via een ± maandelijkse nieuwsbrief. Door haar werking komt SIAL regelmatig in con-

tact met andere organisaties die bijvoorbeeld werken rond mensenrechten algemeen en specifiek. 

SIAL staat ook volledig achter de Refugee Walk, waar ze met een aantal vrijwilligers meewerkt aan de 

organisatie. (zie verder). 
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Christine sluit af met een boodschap, ze verwijst naar het citaat van de sociologe Arundhati Roy: ‘Once 

you see it, you can't unsee it!’. Als je geconfronteerd wordt met een situatie die je raakt en waar je iets 

kan voor doen, laat dit je niet meer los en wil je vanuit die filosofie je vrijwilligersinzet verder doorzet-

ten. 

De voorzitter dankt Christine, niet enkel voor deze boeiende uiteenzetting maar vooral voor de perma-

nente inzet voor een niet evidente maatschappelijke realiteit. 

4. Financies: antwoord CBS op onze voorstellen uit de vorige ALV/projectsubsidies 2021 en 2022 

a. Projectsubsidies: de ALV van maart heeft het advies voor 2021 goedgekeurd, dit is overge-

maakt aan het CBS en wordt op de gemeenteraad van augustus gebracht. De voorzitter herinnert 

er aan dat de nieuwe aanvragen voor 2022 – volgens het subsidiereglement - voor eind oktober 

moeten ingediend worden (de aanvraag moet ingediend zijn, aanvullingen kunnen later nog). 

b. Voorstellen budget 2021. 

Na de beslissing op de ALV van 4 maart, waarop de burgemeester aanwezig was, is op 12 maart 

een voorstel met drie vragen aan het CBS overgemaakt. 

➢ Voorzien van een groeipad (eventueel via een begrotingswijziging)om het bedrag per 

aanvrager min of meer stabiel te houden. 

Antwoord schepen: het CBS heeft beslist dat binnen deze legislatuur geen verhoging van 

het groeipad mogelijk is. 

➢ Opheffen tussenschotten: voor nieuwe aanvragen binnen een uitgeput subbudget kan een 

beroep gedaan worden op resterende middelen bij een ander budget.  

Antwoord schepen: punt leek in orde, maar is alsnog verschoven naar een volgend CBS. 

➢ Voorzien van de mogelijkheid om de niet opgebruikte middelen van 2021 toe te voegen 

aan het bedrag voor de projectsubsidies voorzien voor 2021. 

Antwoord schepen: indien er in 2021 overschotten in de verschillende budgetposten zijn 

kunnen bedragen worden overgedragen worden naar de budgetpost Projectsubsidies. Dit 

geldt dus enkel voor 2021, niet voor de ganse legislatuur, waarover de burgemeester ini-

tieel akkoord was. Een vergelijking met andere adviesraden gaat niet op, enkel de GRIS 

werkt met dit soort van budgetverdeling. 

De ambtenaar specifieert dat vanuit juridisch oogpunt zich een probleem kon voordoen als 

de GRIS zelf een verschuiving zou kunnen aanvragen, dit is echter niet het geval, het gaat 

enkel om een administratieve kwestie, eerder dan om een principiële. De flow hoe dit in de 

praktijk moet gebeuren wordt uitgeschreven en aan het CBS voorgelegd. Een reglementswij-

ziging is daardoor niet nodig. 

De voorzitter hoopt inderdaad dat ingegaan wordt op de goodwill om verschuivingen te kunnen 

doen via een technische aanpassing, die ook in het verleden reeds mogelijk was zonder wijziging 

van het subsidiereglement. Hij hoopt dat dit punt kan gerealiseerd worden en dringt aan op een 

officieel schriftelijk antwoord. 

Reacties vanuit de ALV: 

Vragen: 

➢ Welke is de reden dat subsidies niet verhoogd kunnen worden in een zo rijke gemeente 

als Lubbeek? 

➢ In het memorandum dat de GRIS heeft opgesteld naar aanleiding van de gemeenteraads-

verkiezingen werd een groeipad voorgesteld, hierop is niet ingegaan. Anderzijds is door 

Corona eind vorig jaar toch een mogelijkheid gegrepen om de projectsubsidies te verho-

gen. Belangrijk is dat - nadat de schepen IS aanhaalde dat als er meer projectaanvragen 

worden ingediend het bedrag per project verkleint - de burgemeester zelf op de ALV van 

4 maart (zie verslag) heeft verklaard dat ‘als er goede, volwaardige projecten zijn, de 

subsidies kunnen verhoogd worden’, ook omdat hij (citaat) ‘internationale 
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samenwerking een warm hart toedraagt’. Die uitspraken kunnen als argument op het 

CBS voorgelegd worden. 

➢ Deze discussie en het antwoord van het bestuur toont weinig respect voor de aanwezigen 

op de ALV, die zich als Lubbeekse vrijwilliger inzetten voor hun project of organisatie, 

temeer dat het verslag de woorden van de burgemeester bevestigt en dat de aanwezigen 

zich zijn intentie tot goedkeuring herinneren. De ALV rekent op de schepen in deze. 

Antwoorden: 

➢ In het beleidsplan zijn de subsidies gebudgetteerd voor de ganse legislatuur, verschuivin-

gen onderweg worden niet gedaan. Dit kan enkel bij de meerjarenbegroting van de vol-

gende verkiezingen opgevangen worden. 

➢ De schepen zal na deze verduidelijking het verslag en de uitspraak van de burgemeester 

aanhalen om dit punt te argumenten. 

➢ Het is nooit de bedoeling van de schepen om denigrerend over te komen in deze discus-

sie omdat hij zich de precieze woorden van de burgemeester niet direct herinnerde, na 

deze discussie wel, waarvoor zijn excuses. Dit neemt niet weg dat de GRIS ten volle zal 

verdedigd worden op het CBS. 

Nota: de schepen heeft volgende besluiten van het CBS van 14 juni doorgegeven: 

1 college bevestigt het bestaande groeipad. Burgemeester Francken meldt als verklaring bij 

zijn woorden “indien er zich een dragend mooi project aandient kan overwogen worden 

daar een aanpassing voor te doen”. 

2 In 2021 kan er door De Gris geschoven worden. 

3 Voor de verdere jaren kan de Gris niet zomaar zelf schuiven. De vraag moet jaarlijks gesteld 

worden . 

5. AFF 2021, stand van zaken: 

De voorbereidingen voor de filmavond op 8 oktober zijn door de werkgroep getroffen. De jongeren krij-

gen de film ‘Benti’ geprojecteerd, ’s avonds is Nuestras Madres te zien. De aanvragen voor gemeente-

lijke ondersteuning, zowel logistiek als financieel zijn overlopen en worden op het volgende CBS voor-

gelegd (nota: deze zijn unaniem goedgekeurd). Een artikel voor het infoblad van oktober/november is 

ingezonden. De vijf Lubbeekse scholen zijn gevraagd om hun deelname te bevestigen, GBS Binkom en 

VBS Lubbeek hebben al ingeschreven. 

Een onbekende vandaag is welke Corona-maatregelen eventueel gelden. Men zou kunnen vragen om in 

te schrijven, maar de ervaring uit de beginjaren van AFF leert dat dit niet werkte. Bovendien kan zo no-

dig nog in september beslist worden om de organisatie en de informatie aan te passen. In dat kader (be-

perking toegelaten aantal personen) vraagt GBS Linden of Benti niet apart kan vertoond worden in de 

kerk of op een ander moment. De kerk is niet aan de orde, eventueel kan een tweede sessie overwogen 

worden. 

6. H-eerlijke markt  2021 ism lokale economie: 

Het CBS heeft beslist om de H-eerlijke markt te organiseren vanuit lokale economie, maar met behoud 

van het concept van de vorige jaren, dus met standjes van GRIS-leden waar internationale samenwerking 

kan toegelicht worden. Zaterdag 30 oktober werd vooropgesteld, de beschikbaarheid van zaal Libbeke is 

nog niet duidelijk en moet uitgeklaard worden bij de dienst cultuur. Daarnaast verwacht de GRIS dat de 

dienst lokale economie de organisatie op zich neemt, de GRIS kan enkel een ondersteunende rol bieden, 

maar dringt wel aan op het afspreken van duidelijke criteria rond duurzaamheid en Fairtrade, gekoppeld 

aan de SDG’s. Een overleg met lokale economie (onze voorwaarde, afgesproken op 4 maart) is er tot 

vandaag nog niet geweest.  

Conclusie: een gezamenlijk overleg moet absoluut nog vόόr de grote vakantie gebeuren, zo niet zal de 

GRIS niet deelnemen, september-oktober is te laat om een deftige h-eerlijke markt te organiseren. 
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PS: oproep om nog steeds de Corona-situatie in het achterhoofd te houden, en/of te voorzien in een crea-

tief alternatief om de organisaties van de GRIS in de kijker te kunnen zetten (foto’s – films - …), met 

logistieke ondersteuning van de gemeente. 

7. Resultaat fair-0-meter 2021, de jeugdraad en verder: 

De fair-0-meter werd ingevuld door Michiel en Geert, aangevuld met opmerkingen van de trekkersgroep. 

Gemeente Lubbeek heeft op die basis een score B gekregen, wat een flatterend resultaat is. 

Saskia Schelfaut werd door de jeugdraad uitgenodigd. Zij heeft Fairtrade op een bondige, duidelijk ma-

nier uitgelegd, specifiek vertaald naar jeugdverenigingen en hoe ze laagdrempelig en op maat van kin-

deren kunnen meestappen in dat verhaal. Positieve ervaring. 

8. Opvolging aanwezige lidorganisaties: 

Mwana Ukundwa: update. 

De nadruk ligt nog steeds bij de opvang, bescherming, persoonlijke ontwikkeling (o.a. onderwijs) van 

kansarme jonge kinderen die wees werden in de aidsperiode, naast ook de begeleiding van hun families. 

Armoede bestrijden en zorgen voor meer welstand zijn kernopdrachten. 

Rugabano is een nieuwe plaats waar Mwana Ukundwa zijn activiteit ontwikkelt omwille van de aanwe-

zigheid van theeplantages (gesteund door de overheid sinds 2005) met errond de bouw van woningen 

voor de arbeiders. Kinderen leven er echter in armoede, jonge meisjes worden vroeg zwanger door sek-

sueel geweld, enz. Deze situatie is vergelijkbaar met andere plaatsen waar Mwana Ukundwa werkt, van-

daar het initiatief om de werking daar op te starten. 

Een drietal activiteiten zijn aangevat: er zijn zelfhulpgroepen gevormd, die via zelftraining inzetten op 

conflictbeheersing, omgaan met geld, hygiëne en voeding. Honderd ongeveer negenjarige kinderen zijn 

geselecteerd om hen te helpen voor school of omdat ze minder begaafd zijn. Twintig jonge meisjes wor-

den begeleid in hun zwangerschap, ook om zich een veilige(re) toekomst voor te bereiden. 

Sinds de lente is er met de provincie een akkoord voor logistieke ondersteuning. De plaatselijke mensen 

van Mwana Ukundwa slagen er in om de goede werking van Burambo verder te zetten in Rugabano, wat 

bewonderenswaardig is en van hieruit alle steun verdient. 

Sinds februari is de Corona-situatie in Rwanda verbeterd, de meeste activiteit kunnen terug plaatsvinden, 

scholen en kerken zijn open, de vaccinaties zijn gestart. Anderzijds heeft de uitbarsting van de vulkaan in 

Goma zijn gevolgen: vluchtelingen vanuit Congo komen naar Rwanda. 

Jos Swinnen: voorstel bekendmaking GRIS-organisaties aan de Lubbeekse bevolking: 

Jos heeft al enkele malen gewezen op het tekort aan bekendheid en communicatie rond de werking van 

een ngo of een vierdepijler, waarmee leden van de GRIS bezig zijn. Hij heeft een aantal ideeën verza-

meld om ons in kader van internationale samenwerking kenbaar te maken aan het grote publiek a rato 

van drie à vier momenten per jaar in een zaal, bijvoorbeeld met een presentatie, een diavoorstelling of 

een panelgesprek. Hij zou dit graag met andere geïnteresseerden opstarten, de avond kan toegespitst wor-

den op een thema, of op een continent. Hij denkt aan drie à vier GRIS-leden per avond om zo meer be-

kendheid van elke organisatie of project te genereren. 

Reacties ALV: dit voorstel tot meer bekendmaking raakt zeker het algemeen belang van elk lid. Het is 

anderzijds niet evident om publiek samen te brengen, hoewel er meerdere mogelijkheden zijn, zelfs digi-

tale. Ook de BIB heeft een gelijkaardig voorstel gelanceerd, wat echter nog niet verder kon uitgewerkt 

worden door de Corona-omstandigheden. Zodra er weer fysiek mag vergaderd worden wordt dit herop-

gestart. Daartegenover staat dat de organisatie van een aparte avond in een grote zaal, met relatief weinig 

publiek moeilijker ligt. In de BIB zijn al verschillende kleinschalige culturele initiatieven gehouden.  

Is een combinatie van beide voorstellen niet meer haalbaar? Andere suggestie: kan via het infoblad niet 

meer bekendheid gegeven worden aan de GRIS en zijn werking/leden? 
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9. Week van de Duurzame Gemeentes september 2021: 

In maart 2020 stuurde het Dagelijks Bestuur een brief naar het CBS met de vraag om op een dag van de 

duurzame gemeentes de lokale helden te eren en bovendien dit open te trekken naar alle beleidsdomeinen 

en adviesraden, om zodoende de SDG’s te promoten. Door Covid heeft dit niet plaats gevonden, nieuwe 

data zijn telkens weer verschoven. De voorzitter vraagt of de week van de duurzame gemeente 2021 ism 

VVSG en alle schepenen en adviesraden alsnog kan geprogrammeerd worden. 

Schepen Geert Bovyn: het herdenken van het Covid-gebeuren is voorzien in november. De week van de 

duurzame gemeente is van 18 tot 25 september, inschrijving moet gebeuren voor 2 juli. Men kiest voor 

de Planetpijler (land, water, consumptieproducten, klimaatacties) toegespitst op natuurlijke hulpbronnen 

en het klimaat. In die week kan het klimaatactieplan voorgesteld worden, een vertaalslag van de SDG’s 

naar lokale initiatieven wordt gezocht. Reacties, ideeën, aanbevelingen worden nagevraagd bij bewoners 

en adviesraden, en bij klimaathelden van vorige jaren. Op basis daarvan moet het programma uitgewerkt 

worden door de bevoegde of plaatsvervangende ambtenarij. Inspiratie kan gehaald worden bij VVSG, 

die specifieke opleidingen verzorgt. 

PS: Jonas Vanermen (stagiair lokale economie) wordt 2 maanden als jobstudent tewerkgesteld in de ge-

meente om de afwezigheid van Daniel Noe op te vangen. Hij krijgt duurzame ontwikkeling op de agenda 

en zal de nodige initiatieven nemen om een programma uit te werken voor de ‘Week van de Duurzame 

Gemeentes’ van VVSG.  

10. Vrijetijdsplatform (burgerparticipatie) en samenwerking adviesraden: 

De voorzitter verwijst naar het verslag van een voorgaand overleg dd 15 april 2021. 

➢ Uitleg over timing, krijtlijnen en opzet van het vrijetijdsplatform. 

➢ Ruimte voor opmerkingen door de aanwezige voorzitters van adviesraden: o.a. de negatieve per-

ceptie van het bestuur over een adviesraad is aangeklaagd, naast de uitdrukkelijke vraag tot be-

tere samenwerking tussen die adviesraden. 

➢ Vrijetijdsplatform beschouwen als aanvullend op de adviesraden, bijvoorbeeld voor de langeter-

mijnvisie of voor het helikopterzicht op de materie. 

➢ Vraag om vanuit het Vrijetijdsplatform niet enkel aandacht te hebben voor sport of cultuur, maar 

om de burgerparticipatie te verhogen via een verbeterde netwerking tussen de adviesraden, zelfs 

met behoud van het klassieke model van elke adviesraad. 

➢ Avanza blijft verder aansturen, maar de laatste maanden is het redelijk stil. 

Schepen Geert Bovyn: er is een cockpitwerkgroep samengesteld (drie ambtenaren, vijf inwoners (onder 

hen Bieke Verlinden), geen politieke mandatarissen), een huishoudelijke reglement is opgesteld, het 

functioneren van  het vrijetijdsplatform wordt uitgeschreven. Sessie met Avanza zijn verder gepland. De 

resultaten hiervan zullen voorgesteld worden aan de adviesraden, fractieleiders en het CBS en op de ge-

meenteraad van augustus. In het najaar wordt een pilootoefening ingestuurd. 

Vrije tijd is meer dan cultuur en sport, ook IS en senioren horen daarbij. Het overleg tussen de verschil-

lende adviesraden en de opmerkingen die er uit voortvloeiden zijn meegenomen, een samenwerking tus-

sen het platform en adviesraden moet zeker aan bod komen. Ook de MAR en de mobiliteitsraad leveren 

goed werk, de sportraad vergadert momenteel niet als raad, er is wel overleg per sporttak. 

Op de vraag of de bestaande adviesraden ondertussen nog samengebracht worden kan geen antwoord 

gegeven worden, mogelijk gebeurt dit bij de uitleg van het huishoudelijk reglement of bij de week van de 

duurzame gemeente; wordt meegenomen. 

11. Artikels verenigingen in het infoblad: nieuwe regels. 

Ter herinnering: verenigingen die projectsubsidies ontvingen werden door de gemeente gevraagd om een 

artikel te publiceren als verantwoording voor de bestede gemeenschapsgelden. De redactieraad van het 

infoblad heeft in maart 2021 beslist om een artikel van WSM niet te op te nemen. Cfr. verslag vorige 

ALV, waarin het eerste antwoord van de redactieraad is opgenomen. De kwestie is door Michiel verder 

bij de communicatiedienst bevraagd met volgend antwoord: 

http://www.grislubbeek.be/
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➢ Alle Lubbeekse verenigingen konden zich laten opnemen in de vrijetijdsgids, die jaarlijks uitgegeven 

wordt. Dit om er voor te zorgen dat niet alle ruimte in het infoblad wordt ingenomen door alle moge-

lijke gemeentelijke verenigingen. 

➢ Aankondigingen voor een activiteit kunnen wel nog. 

➢ De redactieraad is samengesteld uit een aantal beleidspersonen (onder meer de algemeen directeur, 

de schepen van communicatie (= de burgemeester)) en ambtenaren van de communicatiedienst. Ver-

antwoording aan het CBS is niet van toepassing, maar het CBS heeft wel een aantal interne regels 

vastgelegd. De redactieraad bekijkt de artikels die worden ingeleverd en beslist welke weerhouden 

worden. Voorstel redactieraad: een lid van de GRIS die een artikel wil indienen kan dit kort met hen 

bespreken, waarop ze dan een advies kunnen formuleren rond het al dan niet opnemen van dat arti-

kel. Hilde Eyers is op basis van interne afspraken het aanspreekpunt voor de redactieraad. 

Conclusie: deze beslissing is een spijtige evolutie, het infoblad zou de burger moeten informeren over 

wat leeft in de gemeente, maar is integendeel nu veel beperkter en op deze manier een verlengstuk ge-

worden van de gemeentelijke politiek. De vrijetijdsgids is zeer algemeen en kan nooit een specifiek arti-

kel van een GRIS-lid over een bekomen subsidie publiceren. Als alternatief kunnen we eventueel artikels 

op onze website plaatsen en in het infoblad een verwijzing ernaar laten opnemen. De vraag om als GRIS 

een artikel te publiceren (een halve bladzijde per infoblad bijvoorbeeld) wordt voorgelegd aan de redac-

tieraad. 

12. Refugee Walk 2021: 

Algemeen zorgt de Refugee walk voor een groot deel van de financiën van VWV (zie vorige verslagen 

ALV). De RW vindt plaats op zondag 3 oktober 2021. 

Voor de editie van 2020 werd in de gemeente zelf een wandeltocht georganiserrd, waarbij ook kortere 

afstanden mogelijk waren. Met een vijftigtal deelnemers werd dit voor Lubbeek een succesrijke editie. 

Na navraag bij de deelnemers van vorig jaar is beslist om in 2021 opnieuw deze formule aan te bieden, 

naast de keuze voor de grote tocht vertrekkend vanuit een centraal punt in Leuven. Bovendien grijpt men 

de kans om niet enkel de fysieke lasten op te vangen maar te zorgen voor een uniek ontmoetingsmoment 

gedurende de tocht, op de rustpunten of aan de finish. Vrijwilligers kunnen zich melden, zowel voor de 

tocht als voor de organisatie en de omkadering. Stappers moeten zich inschrijven bij Vluchtelingewerk 

Vlaanderen. 

13. Van liefdadigheid naar rechtvaardigheid: nieuw boek van Els Hertogen over internationale solida-

riteit (Pieter) 

De titel is: ‘Van liefdadig naar rechtvaardig’. Hierin zijn elf stemmen opgenomen met essays, bedenkin-

gen naar de manier van werken van de politiek of klimaat en zo meer. Zo bijvoorbeeld wordt gesteld dat 

het globale zuiden het globale noorden heeft ontwikkeld, waardoor er een enorme groei van het noorden 

is ontstaan. Wat vroeger als liefdadigheid werd bestempeld is overgegaan naar internationale samenwer-

king, maar moet eigenlijk evolueren naar internationale solidariteit. Bijvoorbeeld door het herverdelen 

van middelen en macht, door rechten van mens en natuur in statuten vast te legen, door de actoren (eco-

nomische, burgers en middenveld) te betrekken, met vooral de klemtoon op hoop. Interessant is te lezen 

hoe wij staan tegenover die globale problematiek. 

De voorstelling is te herbekijken op www.11.be. 

Het boek is aangekocht door de BIB. Dit boek past ook volledig in de week van de duurzame gemeente 

wegens de link naar meerdere SDG’s. 

14. Varia en nieuwe datum: 

Overleg met de BIB: donderdag 1 juli en dinsdag 6 juli 2021. 

ALV: donderdag 16 september 2021 

 

Verslag: Guy Sprengers 
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