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Afwezig

1. Toelichting Burgemeestersconvenant
Laure Reyntjens, schepen van milieu en Mariska Samyn, milieuambtenaar geven toelichting.
De nieuwe burgemeestersconvenant werd ondertekend om tegen 2030 40% CO2 besparing te
realiseren. De provincie begeleidt ons in het actualiseren van ons klimaatactieplan. We
bekijken een samenwerking met Nazareth.
https://provincies.incijfers.be/dashboard/dashboard/klimaat/
Het klimaatrapport voor de Oost-Vlaamse gemeenten toont in welke mate de gemeentelijke
klimaatdoelstellingen effectief gehaald worden. Dit kan helpen om het energie- en
klimaatbeleid vorm te geven, te monitoren en bij te sturen.
Globaal gezien kent De Pinte in 2017 een daling van de CO2-uitstoot met 0,6% t.o.v. 2011.
Duidelijk rode cijfers in de tabel staan voor een toename van de emissies: door transport en
handel.
Het volledige klimaatrapport werd toegevoegd in bijlage.
Belangrijkste vaststellingen:
Globale CO2-cijfers: Deze meting geeft een beeld van de energiegerelateerde CO2-uitstoot
op het grondgebied van de gemeente. Het gaat enerzijds over directe CO2-emissies
gerelateerd aan het verbruik van brandstof in gebouwen, toestellen/voorzieningen/industriële
installaties en door transport. Anderzijds gaat het over (indirecte) CO2-emissies door de
productie van elektriciteit, warmte of koude die wordt verbruikt in de gemeente.
Globaal gezien kent De Pinte in 2017 een daling van de CO2-uitstoot met 0,6% t.o.v. 2011.
In Oost-Vlaanderen noteren we een daling met 2,9%. Duidelijk rode cijfers in de tabel staan
voor een toename van de emissies: door transport en handel.
Totale CO2-uitstoot door huishoudens: De huishoudens zorgen in De Pinte voor 21,0%
van de totale CO2-uitstoot in 2017. Het gaat hier over de CO2-uitstoot veroorzaakt door het
verbruik van elektriciteit en fossiele brandstoffen in de woningen. Een huishouden in De Pinte
stootte gemiddeld 3,68 ton CO2 uit in het jaar 2017. Voor Oost-Vlaanderen ligt dit
gemiddelde op 3,18 ton CO2 en in het Vlaams Gewest op 3,37 ton CO2 per huishouden.

1. Energieverbruik in bestaande woningen: Tussen 2011 en 2017 is het totale energieverbruik
door huishoudens in De Pinte afgenomen met 6,8%. Ter vergelijking: in Oost-Vlaanderen en
het Vlaams Gewest zien we de cijfers evolueren met respectievelijk -3,5% en -3,6%.
Het elektriciteitsverbruik bedraagt in 2016 27,7% van het totale energieverbruik in de
woningen in De Pinte. Fossiele brandstoffen zijn goed voor 64,7% van het energieverbruik.
Naast bijkomende productie van groene stroom is de omschakeling naar groene warmte een
grote uitdaging voor de gemeente.
2. woningbestand: een stijging in De Pinte met 398 woongelegenheden. Er zijn 89,3%
eengezinswoningen zijn en 8,6% appartementen. Ter vergelijking: in Oost-Vlaanderen is dat
respectievelijk 75,1% en 20,6%. In het Vlaams Gewest gaat het om 68,7% en 25,8%. Voor
De Pinte onderscheiden we 286 woningen in gesloten bebouwing (of 7,0% van alle
eengezinswoningen), 958 in halfopen bebouwing (of 23,3%) en tenslotte 2.866 (of 69,7%) in
open bebouwing. In verhouding tot Oost-Vlaanderen is er in De Pinte meer open bebouwing.
In De Pinte nog 1.821 gebouwen zijn van vóór 1970. Dat maakt 39,2% uit van alle gebouwen
in de gemeente (t.o.v. 56,3% in Oost-Vlaanderen en 53,8% in het Vlaams Gewest).
6,9% van de woningen werd gebouwd na 2011 (t.o.v. 4,3% in Oost-Vlaanderen en 4,0% in
het Vlaams Gewest).
CO2-uitstoot door transport: In De Pinte zorgt transport voor 71,6% van de totale CO2uitstoot (2017). Dit omvat de uitstoot van het particulier en commercieel vervoer, alsook het
openbaar vervoer (De Lijn) door verplaatsingen op het grondgebied van de gemeente.
In de gemeente De Pinte is de totale CO2-uitstoot door transport per inwoner 5,10 ton
(inclusief snelwegen). In Oost-Vlaanderen is dat 2,27 ton en in het Vlaams Gewest 2,04 ton.
Lichte en zware voertuigen versus openbaar vervoer: In 2016 was in De Pinte 38,9% van de
uitstoot door transport te wijten aan lichte voertuigen (personenwagens en motoren) en
31,0% aan zware voertuigen (vrachtwagens en private bussen). Het openbaar vervoer neemt
slechts 0,4% van de uitstoot voor zijn rekening.
CO2-reductie door lokale productie van groene stroom
De totale productie aan hernieuwbare elektriciteit in (2018) op het grondgebied van De Pinte
wordt geschat op 3.532,61 MWh. Er is nog veel plaats voor zonnepanelen. In De Pinte wordt
nog maar 5,0% van het zonnepotentieel van de daken benut (2018). Voor Oost-Vlaanderen is
dit 4,1%. Voor het Vlaams Gewest gaat het om 4,4%.
https://provincies.incijfers.be/jive/report/?id=rapport_klimaat&input_geo=gemeente_44012

2. Dag van het Park 2020
Zondag 14 juni van 14u tot 17u, Scheldeveldepark, thema SDG 6 Water.
Ontvangen subsidie Provincie: 5.000 €
 2.600€ dvhp, 1.000€ personeel, 1.400€ Wereldweek)
Infostanden
 leden GROS werken iets uit rond SDG 6 indien mogelijk, parkbos,
VMM/Aquafin/Farys/Protos, SDG-mobiel van de provincie
Andere ideeën
 spel slim met water Ecolife, optreden harmonie orkest, ander optreden, kindertheater
over water, verhalen vertelster over water, waterwandeling, informatie van de
gemeente over de acties rond water, Robinetto tapwater

3. Verslag vergadering 6: 10 december 2019
Geen opmerkingen meer op het verslag.

4. Opvolgen Fairtrade campagne
Brief voor de (h)eerlijke fietstocht langsheen Fairtrade en lokale partners is opgemaakt en
klaar om te verzenden.
Lijst middenstanders bekeken en LEM-raad betrokken. We sturen een mail met de
mogelijkheid om online in te schrijven. Na reacties op deze brief zullen we de route en
opdrachten ed. uitstippelen. We zullen deze actie lanceren op Dag van het Park op 14/6/2020
en ze loopt tot aan de week van de Fairtrade op 4/10/2020.
We komen terug samen op dinsdag 14 april om 10u.
We doen alvast een verdeling wie waar kan langsgaan om te luisteren of ze nog partner zijn
en of ze willen deelnemen aan de route van de fietstocht.
Sien: Dossche, Ponthoeve, Boldershof, Thaleia
Lieve: boeket, van hecke, slagerij de clercq, huis tien, Louis delhaize, vyncke
Anniek: Keltra, Gildenhuis, Spoor 7, Hanssens, Midi, sweet bean
Hendrik: Viteux, klooster
Cleo: 5de kwart (is tijdelijk, 4FT producten opgenomen in nieuwe overeenkomst.
We houden de LEM-raad op de hoogte van het verdere verloop.

5. Advies noodhulp
Definitie
Noodhulp of humanitaire hulp is hulp aan slachtoffers van natuurrampen of gewapende
conflicten. Het primaire doel van noodhulp is het redden van levens, het verminderen van
menselijk lijden en het bewaren en beschermen van menselijke waardigheid.[1] De hulp
wordt gegeven in acute noodsituaties, zoals rampen, aanslagen, hongersnoden en
overstromingen en aan landen die langdurig in crisis of oorlog verkeren.
Resterende budget: 5.000 euro (stijging met 2.000 euro)

Vraag tot noodhulp ontvangen van
1. Rode Kruis: Zuidelijk Afrika lijdt onder droogte:

https://e.rodekruis.be/2/4/1731/1/7XkL6FRLPH79vkdSIRIXgMrut7l7JJrwXe0JhXYB
sKGdBPLNUKTnd_e-SsbpF7iu
2. WSM: Noodsituatie Burkina Faso: Meer dan 200.000 mensen verlieten het voorbije
jaar hun dorp en vluchtten naar veiligere regio’s. Dorpen waar normaal zo’n 8.000
inwoners leven, kregen er zo’n 15.000 bij. Dat heeft ernstige gevolgen: er is te weinig
ruimte, voedsel, grondwater, sanitair en medicijnen. WSM besloot middelen vrij te
maken voor het noodhulpprogramma van RAMS. RAMS richt gezondheidsmutualiteiten
op en begeleidt ze.
De GROS gaat unaniem akkoord om een advies op te maken naar het college om beide
projecten 750 euro te schenken.

6. Subsidieverdeling internationale solidariteit

1. Werkingstoelage leden
o
deelname vergadering, communicatie, activiteiten, vormingen, vergaderingen
856,55 € van de 1.500€ = rest 643,45€
2.

Sensibiliserende activiteiten of fondsenwerving
o 11.11.11-comité : Optreden Hans Mortelmans, soepmoment
gemeentepersoneel, Vorming Home Thaleia, spel een tegen allen Erasmus
school, blinkdoekenactie, verkoop actieweekend
o Oxfam Wereldwinkel De Pinte: ontvangst scholen in de WW, Dag van het Park,
Braderie, Wereldwinkeldag, Geschenkenbeurs
o Acres of Hope: paasactie en wijnactie, Dag van het Park
o Nona vzw: benefietconcert, Nona maaltijd, Wetegeitquiz
o Broederlijk delen: Sobermaal (Holy Guacamole), verkoop oxfam FT koffie

o
o
o

FOS De Havik: Kerstmarkt tvv Seahorse Docker School, Kenia
VBS Zevergem: Missiemarkt tvv Link Belgium (Hongarije)
Phebe Rutsaert: verkoop ten voordele van het bouwproject in Togo
3.273,72€ van de 5.000€ = rest 1.726,28€

3. Projecten internationale solidariteit maatschappelijke zetel De Pinte
500€ van de 1.500€ = rest 1.000€
4. Inleefreis:
o
o

Robin Vandendaele geen project voor internationale solidariteit / geen
kennismaking met de ontwikkelingsproblematiek
4 andere hebben recht op 400 euro = 1.600 ipv voorzien 1.000 euro. Dus deze
subsidie wordt aangevuld met 600 euro van het resterende.
•
Silke Eloot en Lotte Hertveldt: Uitwisselingsproject, SDG’s en lessen
Don Bosco in Rwanda
•
Kee Smis: Entwiga Community Experience, Oeganda, community based
•
Phebe Rutsaert: Bouwen van een school in Togo (bouworde vzw)
1.600€ van de 1.000€ = rest MIN 600€

5. Nominatieve:
o 50 % voor de 11.11.11 koepel andere 50% verdeeld over nationale werking
overige leden.
1.000€ plus resterende rest = 3.769,73

VERGELIJKING MET VORIG JAAR

De GROS gaat akkoord met deze verdeling en geeft positief advies aan het college voor de
uitbetaling ervan.

7. Feedback advies meerjarenplanning
Het antwoord van het bestuur op het advies van de GROS voor de meerjarenplannen wordt
hier toegevoegd als bijlage.
De voorzitter doorneemt het memorandum en toetst het aan het antwoord.
Het memorandum werd beantwoord en vele puntjes zijn meegenomen in de
meerjarenplannen.
Enkele vragen die nog naar boven komen en extra worden toegelicht:
- we moeten nog werken naar meer samenwerking tussen de adviesraden
- er staat geen informatie in het antwoord over duurzaam beleggen
- de GROS vraagt duidelijkheid over het personeel. Toelichting: Mariska Samyn is aangesteld
als milieuambtenaar en neemt ook enkele taken van duurzaamheid voor zich in de mate van
het mogelijke. Er is geen aparte duurzaamheidsambtenaar. Cleo Veireman is sinds maart
2020 aangesteld als administratief medewerker bij de milieudienst.
Verder benadrukt de voorzitter de goede samenwerking tussen de GROS en het bestuur. Er is
steeds goede communicatie en samenwerking en bedankt daarvoor.
Voorziene budget

8. WAT NU?! Infoavond
Donderdag 19 november 2020, 20u raadzaal
•
Enkele voorstellen: Dalila Hermans, Gloria Wekker, Olivia Rutazibwa, Stefaan
Blommaert.
•
Een website met mogelijke sprekers is ZWIGO:
https://zwijgenisgeenoptie.be/gesprekken/
Er wordt nog een mail rondgestuurd met de vraag om enkele namen naar voor te schuiven
die we kunnen contacteren.

9. Gratis gebruik gemeentelijke zalen
Gratis gebruik van de zalen voor:
activiteiten die kaderen binnen de doelstellingen van de GROS en waarvan de opbrengsten
integraal naar een goed doel gaan en dit na voorafgaande goedkeuring door het college van
burgemeester en schepenen
•
Benefietconcert tvv NONA, Cultuurzaal OCP en loges, 19/4/2020
•
Filmvoorstelling 11 groep, Cultuurzaal OCP, 30/10/2020
•
Eetfestijn tvv Acres of Hope, Veldblomme, 25/10/2020
•
De Doeners inzamelactie, GBS, 8/2/2020 (reeds akkoord gegeven via mailverkeer)

10. Logo GRIS
GROS stelt naamswijziging naar GRIS voor
= Gemeentelijke adviesraad voor internationale solidariteit.
De statuten, huishoudelijk reglement, afsprakennota, ea … moeten worden aangepast. Er
komt een sjabloon voor alle adviesraden zodat deze op elkaar zijn afgestemd. Dan zal ook de
naamswijziging worden doorgevoerd. (Bevoegdheid: gemeenteraad).
Voorstel nieuw logo:

De voorkeur gaat naar het onderste voorstel, maar eventueel met een moderner lettertype.

11. Allerlei
1. Voorstellen jaarcampagne leden: Broederlijk delen organiseert een solidaire maaltijd en
een fietstocht op 13/4. Acres of Hope heeft opnieuw hun paasactie lopende. WSM zit nu in
de evaluatie en overleg fase. 11.11.11 plant een paar avonden: hoe zien we de toekomst.
Oxfam fusioneert verschillende sectoren.
2. Vluchtelingenwerking De Pinte: Inge Strobbe zoekt een buddy voor een vrouw uit Eritrea
om samen activiteiten te doen.
3. Evaluatie lezingreeks duurzaam en sociaal van het Davidsfonds: Op voorhand veel
reclame gemaakt en het waren zeer goede sprekers. De opkomst mocht groter zijn, maar
het blijft een apart thema. Wel tevreden dat dit thema ingang heeft gekregen bij
Davidsfonds.

12. Activiteiten kalender 2020
Zondag 14 juni
Weekend van 2 oktober
Zondag 25 oktober
Zondag 15 november
Donderdag 19 november

Dag van het Park, Scheldevelde
Festival van Vlaanderen
Eetfestijn Acres of Hope
Nona Eetfestijn
WAT NU?! infoavond

Data volgende vergaderingen 2020:
 Dinsdag 28 april
 Dinsdag 9 juni
 Dinsdag 25 augustus
 Dinsdag 13 oktober
 Dinsdag 1 december

Volgende vergadering GROS: Dinsdag 28 april om 20u (Raadzaal).
om 19u30 wordt er bijeengekomen met de trekkersgroep FairTrade gemeente

