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1. Voorstelling inleefreizen
Kim Baert ging in 2017 voor 6 maand vrijwilligerswerk doen bij City of Joy in Mazabuka in
Zambia. Dit een huis voor opvang en scholing van kansarme meisjes. Voorafgaand deed ze
fondsenwerving voor dit project via de missiemarkt van de vrije basisschool is Zevergem en
organiseerde ze een spaghetti-avond. Er zal ook blijvende opvolging zijn voor het project.
Meer info op https://jdbwereldwijd.wordpress.com/category/blog-kim-baert/

2. Verslag vergadering 1 - 6 maart 2018
Geen opmerkingen meer op het verslag.

3. Opvolging FairTrade-Campagne
PARNTERS (51):
De partners werd in de kijker gezet op de bloemenmarkt door een A2 te plaatsen. Deze staat
nu in de wereldwinkel. Dit kan opnieuw gebruikt worden op Dag van het Park.
Hoe kunnen we ze nog meer in de kijker zetten?
STER - Fans
Welke actie kunnen we in het najaar doen? Braderie/geschenkenbeurs/… ??
Het doel: 2.500 fans = min 4 FT-producten verbruiken/kopen en weten wat FairTrade is
Nu : 1751 FANS
41 Fans erbij dankzij onze actie op de Bloemenmarkt

STER – FT Straat
STER FT Ambassadeur

Zowel Eekbulk als Nachtegalenpark zijn nu onze Fairtradestraten.
Home Thaleia ook opnemen als Fairtradeambassadeur?

STER FT-communicatie

we blijven hier op inzetten

STER FT-bestuur
ANDERE
Sterrencampagne bekend maken adhv wedstrijd in infoblaadje werd niet goedgekeurd.
Zaadbommetje op de bloemenmarkt met FT boodschap was een succes.
Er wordt nagedacht om de budgetten anders te besteden en een bepaald doelpubliek een bon
van de wereldwinkel te geven.
We doen een oproep aan alle leden van de GROS om te vragen naar Fairtrade producten als
je op restaurant gaat.

4. Agenda 2030 - evaluatie
Tijdens de info en filmavond werden briefjes ingevuld met doelstelling voor 2030. Hieronder
de opsomming van de voorstellen. Onderaan een overzicht van mogelijke actiepunten die
hieruit voortvloeien. Dit werd meegestuurd met het memorandum naar de politieke partijen.
SDG’s
o
o
o

Meer communicatie over de SDG's
De jeugd meer betrekken/engageren
Alle beleidsdomeinen en projecten aftoetsen aan de SDG’s

MOBILITEIT
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Mobiliteit tussen Zevergem en De Pinte verbeteren
Fietspaden verbeteren
De gemeente fietsvriendelijke maken
Stimuleren duurzame mobiliteit
Fietspad in de bommelstraat aanpakken
Veilige schoolomgevingen
Verplaatsen met de auto vermijden
Gedeelte mobiliteit, deelwagens, carpoolen stimuleren
Minder auto’s in de dorpskern
Meer fietsstraten

ENERGIE/VERBRUIK
o
o
o
o
o
o

Gebruik regenwater stimuleren
Verdere opsplitsing van regenwater en afvalwater en het regenwater lokaal gebruiken
Intercommunaal windmolenpark, windmolens op het recyclagepark
Zonnepanelen op openbare plaatsen
Betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen
Nog meer hernieuwbare energie voorzien om het grondgebied

SOCIAAL/EERLIJK
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Meer maatregelen tegen armoede aangezien we de rijkste gemeente zijn
Ondersteunen van projecten in het buitenland
Vrede stimuleren door je eigen gedrag aan te passen
Scholen sensibiliseren voor geweldloos leven
Aandacht voor eerlijke kledij
Eerlijke ngo’s financieel ondersteunen
Warm onthaal van minderheden/nieuwkomers en kwetsbare personen/verenigingen betrekken
Winst van bedrijven moet terug naar de mensen gaan en niet alleen naar de aandeelhouders
Sport voor mensen met een beperking
Starterswoningen voorzien en betaalbaar cohousen stimuleren

LOKAAL/HANDEL
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Lokale economie/voeding steunen
Korte keten en bio bevorderen
Mensen sensibiliseren om enkel lokale producten te kopen
Lokale voedselstrategie uitwerken
Lokale boerenmarkt
Eerlijke handel promoten
Natuur
Gebruik pesticiden tegengaan
Pesticiden gebruik door landbouwers verbieden
Groene zones beschermen
Parkbos uitbreiden
Speeltuin in het parkbos
Biologisch moestuinieren
Bij elke gekapte boom verplicht opleggen om een nieuwe te planten
Minder vlees eten
Meer openbaar groen door strengere verkavelingsvoorschriften

AFVAL
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Afval reduceren door bijvoorbeeld koekjes op school in herbruikbare doosjes te steken.
Anti zwerfvuilcampagnes
Minder afval produceren
Nieuw containerpark
Afval sorteren
Afvalbeleid op scholen uitwerken
Meehelpen aan het Repair Café
Plastiek afval vermijden door eigen aankoopgedrag aan te passen
Kringloopwinkel in De Pinte

Mogelijke ACTIEPUNTEN die hieruit voortvloeien
 Evenement voor jongeren organiseren voor bekendmaking SDG’s of aanwezigheid op
bestaande evenementen vergroten
 SDG’s gebruiken voor de omgevingsanalyse
 Puntjes mobiliteit doorgeven aan de dienst (reeds gebeurd voor opmaak nieuw mobiliteitsplan)
 Nog meer inzetten op deelsystemen en openbaar vervoer
 Sensibiliseren over regenwatergebruik
 Mogelijkheden nagaan voor meer herbruikbare energie op het grondgebied/ ondersteunen burgerinitiatieven
 Meer aandacht voor het sociale en eerlijke handel in de gemeente
 Opzetten lokale voedselstrategie/voedselteams/boerenmarkt
 Nog meer inzetten op alternatieven voor pesticiden
 Groenzones uitbreiden en verbeteren
 Nieuw gemeentelijk reglement voor het kappen van bomen
 Campagne om vegetarisch en lokaal eten te promoten
 Zwerfvuil aanpakken
 Afval en voedselbeleid op de scholen analyseren/verbeteren

5. Tentoonstelling ‘samenwerken loont’
https://oost-vlaanderen.be/internationaal-samenwerken/mondiale-solidariteit/mondialegemeenten/Tentoonstelling%20%E2%80%98Samenwerking%20loont%E2%80%99.html
Van 18/9 tem 30/9 in de bib van De Pinte. 1 zuil in te vullen door eigen samenwerkingen 
wie wil? Voorstelling van de vierde pijlers van De Pinte?
Organiseren we een openingsmoment?
Aanbod werd gecommuniceerd naar de scholen, alsook de workshops.
Er is ook een aanbod workshops voor volwassenen
Verhaal over de Rwandese vrouw (door diaspora uit gent) (1u - 125 euro)
Workshop van cacaoboon tot smaakexplosie (2u – 125 euro)
Kookworkshop: wat de Filipijnse pot schaft (3u – 100 euro)
Workshop landroof: interactieve ontdekkingsreis (2u (30 euro)
We wachten de reacties van de scholen af. Nadien communiceren we ook naar enkele socioculturele organisaties over het workshop aanbod. Dit kan je zien op https://dms.oostvlaanderen.be/download/f5849c51-92d4-4b69-ac5656c4a6398745/fiche%20socio%20culturele%20organisaties.pdf
6. Noodhulp Syrië
6 miljoen Syriërs zijn op de vlucht in eigen land. Caritas biedt noodhulp aan de meest kwetsbare in Tartous. Ze werken adhv van voedselbonnen (die families voor 1 jaar uit de nood helpen = 540 euro)
De GROS adviseert het college om 1.080 euro van het resterende budget (3.000 euro) te
schenken aan Caritas.
Dit werd goedgekeurd op het college van 4 juni 2018.

7. Werkgroep memorandum
We bedanken de werkgroep voor het opstellen van het memorandum. Dit werd via mail bezorgd aan de voorzitters van de politieke partijen:
Beste voorzitter van …
- alexander.vanryckeghem@n-va.be
- willem.rombaut@proximus.be
- evelyne.gomes@skynet.be
- wimvanbiervliet@skynet.be
De GROS, Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking, wilt uw aandacht vestigen
op enkele beleidsvoorstellen. We vragen deze op te nemen in uw partijprogramma en later in
de BBC. De GROS zal u in 2019 contacteren om te evalueren hoe deze speerpunten werden
opgenomen en zullen worden uitgewerkt.
In bijlage het memorandum en addendum.

8. Dag van het Park 2018
Zondag 24 juni: 11u-17u. Scheldeveldepark + fietstocht door Parkbos (en over de bruggen)
Deelnemende verenigingen: Velt Scheldevallei, Fietsen koen, Oxfam ww, 11.11.11, ACV,
NONA, Acres of Hope, Ourobouros, Natuurpunt, Damiaanactie.
Een Wereldse dag in het Park(bos).
Op zondag 24 juni 2018 vindt de Dag van het Park(bos) plaats in het Scheldeveldepark van
11 tot 17 uur. Er zal een gratis Fairtrade picknick* zijn en een begeleide fietstocht * door
Parkbos.
Scheldeveldepark is het begin en eindpunt van de fietstocht en hier kan je ook de nieuwe
Parkbosplannetjes verkrijgen. Er zullen tal van activiteiten zijn rond duurzaamheid en internationale solidariteit en we vullen de hele dag met animatie, workshops, informatie, muziek,
dans, sfeer en gezelligheid voor alle leeftijden. Je zal op een boeiende manier in aanraking
komen met thema’s zoals mobiliteit en de duurzame ontwikkelingsdoelen.
* Op voorhand inschrijven (het aantal plaatsen is beperkt)! Dit kan bij de milieudienst via 09 280 80 24 of via
milieudienst@depinte.be. De toegang en deelname aan alle activiteiten is gratis. De picknick loopt van 11 tot
13 uur. De fietstocht start telkens op het uur vanaf 12u.

9. Allerlei
Data GROS 2018
•
Dinsdag 19/6/2018
•
Donderdag 30/8/2018
•
Dinsdag 9/10/2018
•
Donderdag 13/12/2018
10. Activiteiten kalender
Donderdag 10 mei
Dinsdag 29 mei
Zaterdag 9 juni
Zondag 10 juni
Zondag 24 juni
Zondag 9 september
Zaterdag 29 september
1 tot 5 oktober
1 en 2 december
??

Bloemenmarkt
infoavond - het zuiden in de klas, Evergem
Benefietconcert Nona
Benefiet eetfestijn Istuti
Dag van het Park
Braderie
Festival van Vlaanderen
Wereldweek met de scholen
Geschenkenbeurs
WAT NU?!

Volgende vergadering GROS: dinsdag 19 juni om 20u (Bibliotheek De Pinte).
om 19u30 wordt er bijeengekomen met de trekkersgroep FairTrade gemeente

