Vergadering GROS

Verslag vergadering 4 – 30 augustus 2018
Aanwezig
Van Boven Sien, De Lange Hendrik, Coussens Ria, Marc Claeys, Laureys Bart, Tine
Vandewalle, Delfosse Philippe, Van De Sompel Diane, Decock Anniek, Vande Velde Hilde,
Vlassenbroeck Walter, Dirk Vanroose, Philippe Van Petegem, Van Nieuwenhuize Antoine,
Veireman Cleo
Verontschuldigd
Deruyter Hans, Vandenbussche Ann, Ghyselinck Kathleen, Lagaert Marc, Jeanine De PoorterMaes, Samyn Mariska

1. Reacties en vragen op het memorandum door de politieke partijen
Aanwezigen:
Ruimte: Wim Vanbiervliet
N-VA: Kristof Agache
VLD: Evelyne Gomes
CD&V: Vincent Van Peteghem
De voorzitter van de GROS, Sien Van Boven, stelt de GROS voor. Ze geeft een uitleg over de
statuten, het subsidiereglement en de Fairtradecampagne. We houden een
kennismakingsronde. Nadien krijgen alle partijen 10 minuten de tijd om hun voornemens voor
de komende legislatuur voor te stellen, en hoe ze de rol van de GROS zien.
Enkele standpunten:
Evelyne Gomes:
We hebben de rijkste inwoners, maar met beperkte middelen. Dit is door het ontbreken van
een bedrijvenpark en/of industriezone. We moeten daarin een onderscheid maken. Inwoners
kennen de GROS niet. Er moet meer bekendheid komen, een duurzaamheidsambtenaar
voorzien, zichtbaarheid vergroten, samenwerking met de buurgemeenten stimuleren en
scholen en verenigingen betrekken, alsook de andere adviesraden. Sensibilisering mag niet
opdringerig zijn, maar er moet begrip gecreëerd worden. Zoals in het memorandum wordt
aangehaald is de samenwerking hierbij heel belangrijk.
Wim Vanbiervliet: Ruimte is uitgegaan van de DOD’s (duurzame ontwikkelingsdoelstellingen)
voor het opmaken van hun programma op lokaal niveau. Lokaal en duurzaam voor iedereen.
Er is reeds een goede basis en een goed werkende GROS. Solidariteit uitdragen is belangrijk
en ons geluk delen ook. Maar 0,7% van het budget voorzien is veel. Het is wel nodig om een
degelijk budget voor de dagelijkse werking te voorzien, maar dat verspreidt zich over
verschillende domeinen. Net zoals de 17 doelen wordt ook aan de DOD’s bijgedragen door
budget voor andere domeinen dan ontwikkelingssamenwerking te voorzien. (voorbeeld:
renovatie, CNG-wagen, subsidies). Er moet minstens een halftijds personeelslid ter
beschikking worden gesteld. Korte keten moet verder uitgebouwd worden. En de middelen

moeten worden opgetrokken. De gemeente moet bijspringen als de steun van de provincie
weg valt bij de ondersteuning van Dag van het Park. Het blijft ook belangrijk te sensibiliseren
in de jeugdraad, workshops te geven, Dag van het Park verder uit te bouwen, de
jeugdverenigingen te betrekken… .
Kristof Agache: Voor de GROS is zichtbaarheid een werkpunt. De hoofdtaak blijft
sensibiliseren. Duurzaamheid is belangrijk in vele aspecten. Het is belangrijk dat dit over
gemeentegrenzen heen gaat, zeker op vlak van ontwikkelingssamenwerking. En we moeten
deze samenwerking toejuichen. Acties en campagnes die er nu zijn moeten zeker behouden
worden. En los van het financiële moeten we kijken wat er nog meer kan gedaan worden. Het
is belangrijk inwoners de keuze te laten hier aan deel te nemen. Ook het sociaal beleid moet
verder ondersteund worden.
Vincent Van Peteghem: de campagne van CD&V luidt: ‘jij maakt 9840’. De inwoners maken
de gemeente. Na een grote bevraging werd het partijprogramma opgesteld. Dit gebeurde aan
de hand van huisbezoeken, toekomstateliers, bevragingen en werkgroepen. Duurzaamheid is
een breed thema en kwam ook vaak aan bod. Veel van het memorandum zit ook in het
programma verwerkt. De gemeente moet het goede voorbeeld geven. Daarom zou de
duurzaamheidstoets (people-planet-profit) moeten opgenomen worden bij belangrijke
beleidsbeslissingen. En ook de Fairtrade gedachte moet verder uitgebouwd worden. We
moeten inwoners hierin meekrijgen en producten kenbaar maken. Er mogen nog meer acties
komen om inwoners te stimuleren. Voor internationale solidariteit kunnen we als kleine
gemeente groots zijn, en elk van ons moet dit vrijwillig ondersteunen. Los van de 0,7% moet
er vooral een dynamisch groeipad zijn. De rol van de GROS wordt hierin bevestigd, nl. advies
geven en onafhankelijk sensibiliseren.
In de vragenronde kwamen volgende thema’s nog naar voren: de sociale mix, de ikmaatschappij, nood aan inclusie, asielbeleid, duurzaamheidsambtenaar, budgetbepalingen,
Fairtrade bij aanbestedingen, samenwerken met andere adviesraden en de wisselwerking
tussen het bestuur en de adviesraden.

2. Verslag vergadering 3 - 19 juni 2018
Geen opmerkingen meer op het verslag.

3. WAT NU?! infoavond
Boven budget (max 600 €)
•
Sherin Khankan :
•
Jan Leyers:
•
Geen reactie
•
Els Keytsman
•
Pascal Platel
Wel reactie
•
Nick Meynen (degrowth vs DOD’s)
•
An vranckx – De toestand in Venezuela
•
Marie-Claire Nyatanyi – de kracht van de Rwandese vrouw

Ondertussen staat vast dat An Vranckx komt naar onze WAT NU?! avond op donderdag 29
november in de raadzaal of in de bib (dit kan nog wijzigen).

4. Gratis gebruik gemeentelijke zalen
Positief advies van de GROS voor het gratis gebruik van de Veldblomme op 20 oktober 2018
door Kim Baert voor de ‘Afrikaanse avond’ ten voordele van City of Joy in Zambia.

5. 11 november herdenking
10u: bloemenhulde aan de gedenksteen in De Pinte
10u30: soep in de raadzaal + fotoreportage 11.11.11 + kunstwerkjes Art-i-Choque
15u: Evocatie ‘Pack up’: verhalen en muziek over de Eerste Wereldoorlog

6. Wereldweek 6de leerjaren

7. Allerlei
Braderie zondag 9 september: De GROS neemt deel aan de braderie zoals vorig jaar. De
deelnemende verenigingen staan naast elkaar. Er wordt 1 gezamenlijke tafel voorzien die
afwisselend kan bemand worden. De GROS-infofolder wordt nagekeken door de leden en de
activiteiten van 2018 worden vermeld. Er komt een oproep via mail om de stand te
bemannen.
Op vrijdag 28 september is er een infoavond over voedselverspilling vermijden door de
Landelijke Gilde. Dit is in samenwerking met de Mina en de GROS.
Een oproep aan de leden van de GROS om zich in te schrijven op de digitale nieuwsbrief
duurzaamheid en milieu. Hier worden ook de activiteiten bekend gemaakt.
www.depinte.be/nieuwsbrief-duurzaamheid-milieu
Dag van de Vrede op 21 september. De vredesvlag wordt uitgehangen. De burgemeester
ondertekent de open brief naar de Vlaamse regering ‘België teken het VN-kernwapenverbod’.
De laatste GROS van dit jaar zullen we vervroegen naar dinsdag 4 december 2018.
Er is net een oproep tot noodhulp voor Niger binnengekomen. De vraag tot advies zal per mail
gebeuren. Verslag hiervan in de volgende vergadering.

8.

Activiteiten kalender

Zondag 9 september
Zaterdag 15 september
18 tot 25 september
18 tot 30 september
Vrijdag 28 september
Zaterdag 29 september
28 september - 5 oktober
Zaterdag 6 oktober
Zaterdag 13 oktober
Donderdag 18 oktober
Woensdag 7 november
Zondag 11 november
Zondag 18 november
Vrijdag 23 november
Donderdag 29 november
1 en 2 december

Braderie
ontmoetingsdag 4de pijlers, kazerne Gent
Lokale helden, week van de duurzame gemeente
tentoonstelling samenwerking loont in de BIB
info avond over voedselverspilling, bib
Festival van Vlaanderen
Wereldweek met de scholen
Kick-off nieuwe FT campagne, PAC Gent
Wereldwinkeldag
YOUCA
Filmvoorstelling tvv 11.11.11
11 november herdenking
Nona maaltijd
WetegeiteQuiz, OCP
WAT NU?! infoavond, bib of raadzaal
Geschenkenbeurs, OCP

Data volgende vergaderingen 2018:
 Dinsdag 9/10/2018
 Dinsdag 4/12/2018

Volgende vergadering GROS: dinsdag 9 oktober om 20u (raadzaal gemeentehuis).
om 19u30 wordt er bijeengekomen met de trekkersgroep FairTrade gemeente

