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Welkom voorzitter 
 De voorzitter heet de aanwezigen welkom en overloopt de verontschuldigingen. 

 De voorzitter wenst iedereen een goed werkjaar toe en succes met ieders project. 

 Dit is de laatste vergadering in de huidige samenstelling. De voorzitter dankt alle leden voor 
hun inzet. 

Activiteiten leden 
 Viviane 

o Kip Kivu op 24 november in ’t Sok 

 Philippe 
o Kaas-en wijnavond Kindia op 16 maart 

 Bjorn 
o Project SOS Filipijnen dient terug wat concreter te worden. 



 Lieve 
o Wandeling + spaghetti op 10 maart te Emelgem 
o Pol en Bert zitten op dit moment in India (Samugam-project) 

 

 André 
o Koffie voor Haïti op 28 maart in RVT Sint-Vincentius 
o Bezoek aan Haïti wordt op dit moment door de ambassade afgeraden 

 Chantal 
o Vietnamese maaltijd op 20 oktober in de Bellevueschool 

 Linda 
o Situatie in Congo is momenteel niet goed (Ebola / politieke instabiliteit) 
o Het project “gezondheidscentrum” draait op volle toeren 

 Odette 
o Materiaal staat klaar voor levering (Senegal) 

 Geert 
o Info-avond rond de campagne 2019 (Guatemala) op 26 maart om 19.30 uur in zaal 

Nele met o.a. interview met 2 zusters n.a.v het gelijknamig boek “Zusters” van 
Valentijn Dumoulein en Lode De Decker, tentoonstelling en napraten bij een drankje 

o Koffiestops: 
 Koffiestops Sint-Tillo op 29 maart van 15 tot 19 uur en op 30 maart van 9 tot 

11.30 uur en Colruyt Izegem  
 Koffiestop St.-Jan Kachtem op 31 maart van 10 tot 12 uur en Spar Kachtem  
 Koffiestop St.-Pieter Emelgem op 5 april van 17 tot 19 uur                                      

i.s.m De Buurderij in Dorpshuis Emelgem en op 6 april van 9 tot 11 uur Spar 
Emelgem 

o Bloemetjesverkoop 
 Bloemetjesverkoop in de week van 16 maart (huis aan huis) 
 Bloemetjesverkoop met vormelingen (Heilige Familie) aan de Spar 

Bosmolens op 16 maart 

 Joke 
o 28/3 filmavond in Hooglede 
o Paaseitjesverkoop 
o 11 mei: Senegalese avond in CC Gulden Zunne te Hooglede. 

 Dries 
o “Espera”-project (samenwerking Moeders voor Vrede / Make Mothers Matter / 

Mama Kivu) rond vrouwen in conflictgebieden. Reportage in Vranckx voorzien voor 
het najaar 

 Filip 
o Geen nieuws vanuit CD&V 

 Heidi 
o Repair Café op 16 februari in zaal ISO en dit van 10 uur tot 15 uur 

 Bart 
o Geen nieuws vanuit de Cultuurraad 

Voorstelling nieuwe schepen Kurt Himpe 
 Schepen Kurt Himpe stelt zichzelf voor.  

 Kurt heeft o.a. de bevoegdheid Noord-Zuid. Dit sluit aan bij het beleidsdomein 
“Internationale samenwerking”, waar ook de partnersteden onder vallen. 

 Kurt kent een heel aantal mensen / projecten aan de tafel en heeft zelf al heel wat aan den 
lijve ondervonden wat het “Zuiden” betreft (Ivoorkust / Benin / Togo). 



 Kurt dank alle leden voor de voorbije zes jaar inzet en bedankt ook expliciet de voorzitter. Hij 
hoopt om ook nog in de toekomst te kunnen samenwerken. 

Voorstelling leden 
 Alle leden stellen zichzelf en hun project kort voor.  

 Naast een aantal Vierdepijlers en geïnteresseerde burgers maken ook Broederlijk Delen en 
de Oxfam Wereldwinkel deel uit van de Noord-Zuidraad. Vertegenwoordigers vanuit andere 
raden en vanuit politieke partijen vervolledigen de raad. 

Nieuwe beleidsperiode 
 Naast kersvers schepen Kurt Himpe is ook burgemeester Bert Maertens aanwezig. Zijn 

aanwezigheid kadert in de doelstelling om begin 2019 “mee te lopen” met alle adviesraden, 
te polsen waar verbetering mogelijk is en te peilen naar de verwachtingen bij de leden van 
de adviesraad. Daarnaast wordt ook de beleidsverklaring kort aangeraakt. 

Beleidsverklaring 

 De beleidsverklaring vind je terug op de website van stad Izegem: 
http://www.izegem.be/_uploads/www.izegem.be/Communicatiedienst/downloads/20.01.17
___Beleidsverklaring_2019_2024.pdf.  

 Deze beleidsverklaring is geen meerjarenplan. Dit is pas voor het najaar. Dit wil ook zeggen 
dat er op dit moment nog geen budgetten gekoppeld zijn aan acties. 

 De bedoeling is dat er een participatietraject zal zijn met o.a. advies omtrent het beleidsplan 
door alle adviesraden. Dit dient zeker te gebeuren vóór 1 juni. 

Rol van de adviesraden 

Advies geven 

 Het geven van advies staat nogal dikwijls in de schaduw van de organisatie van vele 
activiteiten. Activiteiten organiseren (vooral om te sensibiliseren) horen erbij, maar advies 
geven aan het bestuur m.b.t mondiaal beleid en de Noord-Zuidthematiek blijft de hoofdtaak. 
Kortom, het geven van adviezen moet weer geactiveerd te worden. 

Activiteiten organiseren 

 Activiteiten dienen steeds beleidsrelevant te zijn en te kaderen in de doelstellingen van het 
bestuur. 

 Heel belangrijk om het beleidseffect, de output, van deze activiteiten tegen het licht te 
houden. Bereiken we met een actie wat we echt willen? 

Verwachtingen van de leden naar het bestuur toe 
 Aan de leden van de Noord-Zuidraad wordt de open vraag gesteld:  

o Wat kan de Noord-Zuidraad voor jou betekenen? Hoe kunnen we elkaar versterken? 
o Op welke manier kan het stadsbestuur voor jou en jouw project een meerwaarde 

zijn? 
o Wat zou er jou nog kunnen helpen om jouw ding te realiseren? Dit eventueel buiten 

de raad en de stad om? 
 
Graag asap input hierover. Dit mag steeds doorgemaild worden naar thomas.segers@izegem.be. 
Op die manier kan dit meegenomen worden bij het schrijven van het meerjarenplan. 

http://www.izegem.be/_uploads/www.izegem.be/Communicatiedienst/downloads/20.01.17___Beleidsverklaring_2019_2024.pdf
http://www.izegem.be/_uploads/www.izegem.be/Communicatiedienst/downloads/20.01.17___Beleidsverklaring_2019_2024.pdf
mailto:thomas.segers@izegem.be


Input leden Noord-Zuidraad 
 André 

o Vrees om van de leden – die al heel wat te doen hebben – “bureaumensen” te 
maken die zich zouden verliezen in teveel administratie. 

 Philippe 
o De Noord-Zuidraad biedt een platform om kennis te maken met andere projecten en 

te leren van elkaar. 
o De Noord-Zuidraad biedt een kader voor Vierdepijlers om te werken rond mondiaal 

beleid. 
o Sensibilisering (vb: Fair Trade) blijft belangrijk. Mee streven naar meer 

bewustwording bij de Izegemnaar is een doel. 
o De kleinschaligheid zorgt ervoor dat het geld echt (meer dan via “officiële partners”) 

terecht komt. “Als is het maar een druppel, deze komt wel op het hoofd van een kind 
of gezin in het Zuiden terecht”. 

 Lieve 
o Persoonlijke projecten zijn zeker belangrijk, maar evengoed dient politieke actie 

gevoerd te worden. 11.11.11 – de koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging – is 
hierbij een geschikte partner en zorgt voor een uitstalraam om de politiek in 
beweging te zetten. 

 Sofie 
o Bewustzijn creëren bij de “unusual” suspects (lees: brede publiek bereiken) kan 

bijvoorbeeld via de pakketten aan jubilarissen of door het hen aanbieden van een 
Fair Trade-receptie. Ook het Eerlijk Ontbijt heeft zijn nut als het gaat over het grote 
publiek bereiken. 

 Viviane 
o Meer bekendheid en bewustzijn creëren kan door het meer zichtbaar maken. Een 

reeks in Izine kan daar misschien bij helpen. 
o Politieke instabiliteit en onrust komt te weinig aan bod en hier wordt te weinig druk 

op uitgeoefend. 

 Bjorn 
o Het budget noodhulp komt via een lid van de Noord-Zuidraad echt terecht. 

Uitsmijter vanuit het bestuur 
 Advies  Organiseren 

o Voorbeeld hierbij is de vernieuwde Sportraad waarbij er aan de ene kant een 
“Sportadviesraad” is die advies geeft aan het bestuur en langs de andere kant een 
“Sportteam” dat vooral activiteiten organiseert. 

 Zouden investeringen in de werking van jouw project hier in het Noorden i.p.v het 
rechtstreeks doorstorten naar het project in het Zuiden, geen grotere impact kunnen 
creëren? Dit kan gaan over een verbeterende werving van inkomsten, het uitbouwen van 
expertise, het makkelijker vinden van partners om mee samen te werken, het inzetten op 
educatie en onderwijs, … 

 Hierbij aansluitend kan ook dezelfde vraag worden gesteld m.b.t het budget noodhulp. Kan 
dit niet beter besteed worden de ondersteuning van de Vierdepijlers in hun noordwerking? 

 De adviesraden zou apolitiek worden samengesteld. Dit vooral met de reden dat het nogal 
vreemd is om je eigen beleid te gaan adviseren. 

 Het lijkt op het eerste gezicht niet aangewezen om de Noord-Zuidraad en de Minaraad als 
één raad te organiseren. De Noord-Zuidraad is geen verplichte raad meer, een milieuraad 
decretaal wel. 



Hersamenstelling 
 Volgens de statuten dient de Noord-Zuidraad binnen de drie maand na de installatie van de 

Gemeenteraad (29 januari) hersamengesteld te worden. Dit wil zeggen dat er een volgende 
raad zal gepland worden ergens eind maart, begin april. 

 De samenstelling van de raad staat als volgt beschreven in de statuten: 
o Art. 3 De Noord-Zuidraad wordt als volgt samengesteld: 

 Stemgerechtigde leden: 

 Een afvaardiging van iedere Izegemse organisatie die in of vanuit 
Izegem een permanente werking heeft inzake 
Ontwikkelingssamenwerking en Derde Wereld. Elke organisatie kan 
maximaal over 1 vertegenwoordiger en 1 plaatsvervangende 
vertegenwoordiger beschikken. Deze worden aangeduid door de 
organisatie zelf. 

 1 vertegenwoordiger per politieke partij.  

 1 vertegenwoordiger van elke gemeentelijke adviesraad. 

 Alle personen (ter individuele titel) uit de gemeente die zich willen 
inzetten voor Ontwikkelingssamenwerking en de Derde Wereld. 

 Niet-stemgerechtigde leden: 

 De Schepen voor Ontwikkelingssamenwerking (of zijn/haar 
plaatsvervanger), aan te duiden door het College van Burgemeester 
en Schepenen. 

 De begeleidende ambtenaar Ontwikkelingssamenwerking (Dienst 
VES) 

o Iedere persoon uit Artikel 3 onderschrijft de doelstellingen van de Noord-Zuidraad 
zoals beschreven onder Artikel 2. 

 Er verschijnt eveneens een artikel Izine met de vraag of er mensen zijn die willen deel 
uitmaken van de Noord-Zuidraad. 

 
Voor verslag 
Thomas 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


