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GRIS ALV-vergadering 17 september 2009 

 
Agenda 
 

  
1. Goedkeuring verslag 24 juni 09 (zie bijlage) 

2. Financies: werkingstoelages, projectsubsidies 2010 en alternatieve financiering minister Michel  

    (zie bijlage) 

3. Opvolging van de aanwezige lidorganisaties (11.11.11. en andere) 

4. Lubbeek Vredesgemeente? Klaprozenveld 20.09 te Leuven, 

5. Halfweg evaluatie: een strategie? 

6. Website perikelen 

7. Fair Trade 

8. Datum volgende vergaderingen DB en ALV 

 

 

 

Aanwezigheden: 
 

Stemgerechtigde leden 

  
Aanwezig:   Christine D’aes, Johan Flamez, Kristien Clits, Piet Laga, Gerda Liekens, Evita  

Moerenhout, Mia Ulens 

Verontschuldigd:   José Ghekiere, Jules Godts, Guy Sprengers, Jos Swinnen, Jaak Willemse 

 

 

 

Niet-stemgerechtigde leden 
 

Aanwezig:   Bram Decaesemaeker, Daniël Noë, Martine Vanbever, Magda Verbeelen, Liesbeth  

Verheyden 

Verontschuldigd:  Dominique Antonis, Chris Laes, Hugo Pelgrims, Hilde Rombauts, Brian Sisk, Beni-

ta Van Hurck, Peter Van Windekens, Marijke Verbeylen, Freya Verlinden 

   

 

Twee nieuwe leden, Evita Moerenhout, stemgerechtigd lid, en Bram Decaesemaeker, sympathiserend lid,  

vertegenwoordigen KLJ Lubbeek. De vergadering keurt hun kandidatuur als lid van de GRIS goed.  
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1. Verslag vorige vergadering: 
Goedgekeurd. 

2. Financies: 
Werkingssubsidies: 

Geen nieuwe aanvragen ontvangen. De GBS Pellenberg zal per mail de kosten indienen samen met het reke-

ningnummer. Deze toelage werd reeds in het verslag van 26 maart besproken.  

 

Projectsubsidies: 

De aanvragen voor projectsubsidie voor 2009 zijn goedgekeurd in de commissies en liggen klaar voor be-

spreking en goedkeuring door de gemeenteraad.  

De aanvragen voor projectsubsidies 2010 moeten tegen oktober 2009 ingediend worden (zie website) 

Van de goedgekeurde projectsubsidies wordt verwacht dat de aanvragers een artikel schrijven voor het info-

blad. 

De voorzitter kondigt aan dat hij in het Infoblad extra informatie zal verstrekken over de mogelijkheden in 

Lubbeek voor werkingssubsidies en projectsubsidies voor initiatieven rond internationale samenwerking. 

Brief Minister Charles Michel: 

Deze brief werd tijdens de vorige vergadering reeds grondig besproken. Het zijn gemeentelijke initiatieven in 

het zuiden die door de federale administratie voor Ontwikkelingssamenwerking (DGOS) kunnen gesteund 

worden, mits ze voldoen aan de doelstellingen en prioriteiten van de Belgische ontwikkelingssamenwerking.  

  

3. Opvolging aanwezige lidorganisaties  
11.11.11: 

Het comité kondigt de traditionele activiteiten aan: de omhaling door vrijwilligers in de week van 11 novem-

ber, het Sint-Maartensvuur in Lubbeek op 10 november, georganiseerd door de scouts en de KLJ , de Spa-

ghettislag op 11 november in Linden - organisatie de scouts. Het comité zelf organiseert een Vredesconcert 

door het ensemble Rans & Flagel met de productie ‘Drie oorlogstaferelen’ in de kerk van Binkom. Ook de 

VBS ‘De Linde’ organiseert opnieuw een gesponsorde wandeling met de leerlingen van de derde graad.  

 

De komende weken is er op VijfTV iedere week een uitzending over 11.11.11-projecten in het Zuiden. Rond 

de millenniumdoelstellingen worden 6 reportages uitgezonden met bekende Vlaamse vrouwen die projecten 

in het Zuiden zijn gaan bezoeken en er zij aan zij leven met de lokale vrouwen. 

 

SIAL: 

Christine D’aes geeft toelichting over de laatste regeringsbeslissingen: 

� Herinvoering spreidingsplan: 

Vluchtelingen die in de procedure zitten worden terug aan gemeenten toegewezen, omdat de centra 

vol zitten. Aan Lubbeek werden 42 vluchtelingen toegekend. In Lubbeek zijn er slechts 3 huizen be-

schikbaar voor huisvesting, wat ontoereikend is. De betrokken vluchtelingen moeten dan zelf huis-

vesting zoeken in andere gemeenten of steden. Daardoor mist de gemeente een groot deel van de fe-

derale financiële tussenkomst. 

� Regularisatie van 15 september tot 15 december: 

Slechts een beperkt aantal mensen komt in aanmerking voor de regularisatie. Een van de categorieën 

die in aanmerking komen moeten een arbeidskaart B hebben, maar een van de problemen is dat die 

regels.hiervoor niet in alle gewesten dezelfde zijn. Ook worden de mensen die in aanmerking komen 

voor regularisatie niet verwittigd. Didier Gilles de Pelichy vraagt wat SIAL kan doen. Naast materië-

le hulp tracht Sial te helpen met het opstellen van het aanvraagdossier of met het actualiseren van 
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hun dossier. Men tracht vooral de mensen de weg te wijzen naar medewerkers en organisaties die 

competent zijn inzake die procedure.  

Er volgt dan nog een gedachtewisseling tussen enkele leden om in huisvesting voor vluchtelingen te 

investeren.  

 

4. Vredesinitiatief van Pax Christi in Lubbeek: 
� Dit vredesinitiatief wil een beleid naar een meer vredevolle maatschappij stimuleren. Het advies, be-

sproken tijdens de vorige vergadering, werd per brief en per e-mail aan het gemeentebestuur over-

gemaakt. Er is nog geen beslissing of ze werd nog niet medegedeeld. De voorzitter zal informeren.  

� Initiatieven in het Onderwijs: In Pellenberg, Linden en Binkom is er een vredesweek van 12 tot 17 

oktober. Het zal gaan over antipest gedrag tot de wereldvrede toe, iedere dag zal er een vredeslied 

worden gezongen. Zowel klassikaal als schooloverschrijdend zullen er initiatieven zijn. Op het einde 

van de week op vrijdag zal er een afsluitende manifestatie gehouden worden.  

� Verjaardag van het overlijden van Anita Huybens. Het klaprozen project loopt vlot verder. Ter gele-

genheid van de opening van het museum M te Leuven, wordt er op zondag 20 september in het 

stadspark een Klaprozenveld opgesteld, en ook in het M zullen ze niet ontbreken. De Klaprozen-

werkgroep heeft daarmee de handen vol en het organiseren een manifestatie tijdens de vredesweek 

(van 25 sept. tot 4 okt.) rond de verjaardag van het overlijden van Anita was niet meer mogelijk.  

 

5. Strategiebepaling voor een halfwegevaluatie van het gemeentelijk beleidsplan IS 2007-2013:  
Wegens tijdsgebrek wordt dit agendapunt verschoven naar eind 2009. Het evaluatierooster zal met het ver-

slag worden meegestuurd.  

 

6.  Website: Enkele voorstellen voor verbeteringen aan de website werden geformuleerd door de GRIS en 

de webmaster van de gemeente heeft die gunstig onthaald. Daniël verzekert de vergadering dat de webmaster 

ermee bezig is om de wijzigingen door te voeren.  

 

7. Fair Trade  
Er is heel wat nieuws omtrent Fair Trade: 

Het gemeentebestuur heeft een verklaring op eer ondertekend 

Op het gemeentehuis en het politiekantoor wordt er FT koffie gedronken, bij recepties worden er FT-dranken 

geschonken en FT-geschenkjes werden gegeven voor de klimaatwijken en de erfgoed quiz. Duurzaamheid 

werd in acht genomen bij de aankoop van een nieuwe schoolbus. Bij de aankoop en het onderhoud van 

werkkledij worden in de offerteaanvragen sociale factoren opgenomen. Verder wordt via IGO-Leuven de 

biodiversiteit bevorderd door het plaatsen van nestkastjes. Tenslotte wordt er gestreefd naar een verminde-

ring van het energieverbruik (uit een rapport van Benita Van Hurck medegedeeld door Daniël Noë).  

 

8. Varia 
Volgende ALV vergadering: donderdag 10 december  

Ter voorbereiding: DB op dinsdag 1 december  

 

 
 

 

Verslag: Piet Laga 


