Vergadering GROS

Verslag vergadering 3 – 18 juni 2019
Aanwezig
Sien Van Boven, Anniek Decock, Arlette Bah, Jan Milh, Laureys Bart, Hilde Goossens, Isabel
Danneels, Diane Van de Sompel, Tine Vandewalle, Marc Lagaert, Hilde Vande Velde, Walter
Vlassenbroeck, Dirk Vanroose, Lieve Van Lancker, Cleo Veireman,
Verontschuldigd
Hendrik De Lange, Ria Coussens, Marc Claeys, Philippe Van Petegem, Antoine Van
Nieuwenhuize, Mariska Samyn
Afwezig
-

1. Verslag vergadering 2 - 8 mei 2019
Geen opmerkingen meer op het verslag.

2. Opvolgen Fairtrade campagne
Nog geen feedback van Fairometer: https://enquete.fairometer.be/gemeente/de-pinte/
De input werd overlopen en ondertussen ook aangepast op de website.
Op te volgen:
 Partners
o Mmidi en sweet bean ok?
o Keurslager en ijssalon contacteren
 FT op school (schooloverleg september)
 FT bij het OCMW (los van Sodexo)
o fruitsapjes in cafetaria en wijn voor speciale gelegenheden.
 FT op vrijwilligersfeest
 FT in pakket nieuwe inwoners
o we vragen na bij Oxfam
o Er zijn ongeveer 25 gezinnen die deelnemen aan het ontvangstmoment
 10 jarig bestaan Fairtradegemeente
o Dit in de kijker zetten op de geschenkenbeurs? Via avond in de bib,…
o Inwoners een kleine bedanking geven met de boodschap van 10 jarig bestaan
o Partners in de bloemetjes zetten
o Filmpje maken met partners die al lang bezig zijn (via fotoclub de spiegel, Tim
Steyaert AVS?)
o Werkgroep oprichten  er wordt een doodle opgemaakt
In de Oxfam magazine van september komt een artikel over Fairtradegemeente De Pinte

3. Nieuwe samenstelling GROS
NIET-STEMGERECHTIGD
Acv
Schepen Ontwikkelingssamenwerking
Duurzaamheidsambtenaar
Secretaris/medewerkster milieudienst

Antoine Van Nieuwenhuyze
Lieve Van Lancker
Mariska Samyn
Cleo Veireman

STEMGERECHTIGD/ DAGELIJKS BESTUUR
Voorzitter / 11.11.11 comité
Ondervoorzitter / OWW
Penningmeester / Broed. delen

Sien Van Boven
Hendrik De Lange
Anniek Decock

STEMGERECHTIGD
Wereldsolidariteit
Les Femmes d’Honneur
Nona vzw
Damiaanactie Leiestreek
KVLV Zevergem/Trias
Acres of Hope
Parochie Edith Stein
Persoon die zich inzet
Persoon die zich inzet
Persoon die zich inzet
Persoon die zich inzet

Ria Coussens
Arlette Bah
Marc Claeys/Jan Milh
Laureys Bart
Hilde Goossens/Isabel Danneels
Diane Van de Sompel/Bie Spanhove
Tine Vandewalle/Walter Vlassenbroeck
Marc Lagaert
Hilde Vande Velde
Dirk Vanroose
Philippe Van Petegem

Stemming van het dagelijks bestuur: Unaniem akkoord met het voorstel
Stemming van de leden: Unaniem akkoord met het voorstel

4. Terugkoppeling toelichting Memorandum
Op 13 mei gaven enkele leden van de GROS een toelichting over het memorandum van de
GROS aan het college.
Het bestuur is bezig met de implementatie van de SDG’s in het meerjarenplan. Ze kregen
hiervoor ondersteuning van de provincie.
Om de doelstellingen te verwezenlijken kregen ze twee workshops:
 Workshop 1: Kennen en begrijpen 2030 Agenda en SDG’s, en invullen Sustenuto-tool
prioritaire SDG’s
 Workshop 2: Bepalen prioritaire SDG’s en eerste identificatie van acties
De workshops duurden telkens 2 uur. Deelnemers waren leden van het schepencollege en het
managementteam.

Resultaten
De volgende vier SDG’s worden voor de gemeente De Pinte als prioritair beschouwd:

Het volledige rapport wordt als bijlage toegevoegd aan het verslag.
De GROS spreekt zijn waardering uit voor de aandacht aan de SDG’s.

5. Evaluatie bloemenmarkt en Dag van het Park
Bloemenmarkt
- meer korte keten betrekken zoals Ossobouros, Kollebloem en de Wassende maan
- voorbeeld nagaan
Dag van het Park
- voorlaatste weekend van juni beter want dan meestal examens al afgelopen
- meer eten voorzien
- afsluit of startmoment voorzien voor deelnemers
- nog meer zichtbare sensibilisering bij alle deelnemers
- LOI betrekken
- Toegankelijkheid voor rolstoelen opvolgen

6. Braderie
De GROS zal deelnemer aan de braderie zoals vorige jaren. De deelnemende leden staan
samen. Er zal een extra stand zijn waar de niet deelnemende leden ook info kunnen leggen.
Om de voorbijgangers te betrekken zoeken we opnieuw een leuke actie. We gaan na of de
sappentrapper beschikbaar is en kunnen hier Fairtrade en korte keten producten voor
gebruiken.
De folder van de GROS leden moet worden aangepast
7. Week van de duurzame gemeente
Van 18 tot 25 september
Doel campagne:
De 17 doelen bekendmaken
Eventueel helden erkenning geven
Vertaling 17 doelstellingen in het beleid

In De Pinte: elke dag een andere activiteit? (alles onder voorbehoud)
19/9 Infomoment SDG’s voor alle adviesraden (voor bekendmaking vh MJP)
20/9 Wereldweek met de 6de jaars. Workshops en memorandum opstellen ‘ik wil mijn
burgemeester als Held’ + plus slotmoment ‘zingen voor vrede/betere wereld’ op 20
september.
Na contact met de scholen werd beslist om de wereldweek met de 6de jaar te laten doorgaan
tijdens week van de duurzame gemeente. Het thema van 11.11.11 zal hier ook bij worden
betrokken.
Meer info volgt binnenkort en in het infoblad van De Pinte.

8. Allerlei
•
•
•
•

Workshops SDG’s n.a.v. meerjarenplanning (zie eerder toegelicht bij puntje 4)
Voorstelling jaarcampagne leden: 11.11.11 zal de volgende keer toelichting geven
Tentoonstelling Amnesty: Cartoons voor mensenrechten. We gaan na of dit in de bib
kan, eventueel gekoppeld aan een schrijfactie.
Vluchtelingenwerking De Pinte vast varia puntje? Ja

9. Activiteiten kalender
18-25 september
Vrijdag 20 september
Zaterdag 21 september
2-12 oktober
Vrijdag 4 oktober
Zaterdag 5 oktober
Vrijdag 18 oktober
Zaterdag 26 oktober
Zondag 17 november
Donderdag 21 november
30 nov.- 1 dec.
Februari 2020

Week van de duurzame gemeente
Slotmoment Wereldweek + zingen voor Vrede
Dag van de Vrede
week van de Fairtrade
Franciscan Call 4 peace: wereldwijd de klokken luiden
Festival van Vlaanderen
Muziekoptreden hans mortelmans in het OCP tvv 11.11.11
Coming to Gabon, Veldblomme
Nona Maaltijd
Wat Nu infoavond met Pieter Boussemaere
Geschenkenbeurs
Davidsfonds ism GROS: themareeks duurzaam en sociaal

Data volgende vergaderingen 2019:
 Dinsdag 27/8/2019
 Dinsdag 15/10/2019
 Dinsdag 10/12/2019

Volgende vergadering GROS: Dinsdag 27 augustus om 20u (Raadzaal).
om 19u30 wordt er bijeengekomen met de trekkersgroep FairTrade gemeente

