Derde GRIS vergadering 18 december 2003
Stemgerechtigde leden
Aanwezig:
Kristien Clits, Christine D’aes, Johan Flamez, Guido Geys, Piet Laga, Guy Sprengers, Marina Stas, Mia
Ulens, Ludo Wierckx
Verontschuldigd: Heleen De Porre, Agnes Spitaels, José Ghekiere, R. Haroux,
Afwezig:
Georges Ons
Niet stemgerechtigde leden:
Aanwezig:
Betty Depret, Ivan Godfroid, Hugo Pelgrims, Liesbet Verheyden (GBS Linden)
Verontschuldigd:
J. De Bent, Jules Godts, Hugues Vanderzeypen, Marijke Verbeylen, Luc Thiry
AGENDA
1. Aanwezigheden en verslag 16/10/03
2. Aanpassingen ledenlijst
3. Opvolging Lidorganisaties: 11.11.11.(Piet Laga), Kleur Bekennen (Kristien Clits), SIAL en FAM
(Christine D’aes), Wereldsolidariteit (Guy Sprengers), Welzijnszorg 2003 en het Geleeg (Mia Ulens),
Vredeseilanden (Ronny Haroux), andere (in te vullen)
4. Opvolging Dossiers GRIS:
- Schone Kleren en Max Havelaar in de gemeente (Betty Depret)
- Muziektheater rond Pablo Neruda
5. Financies: aanvragen
6. Mid-term evaluatie gemeentelijk beleidsplan
7. Varia: logo, website, infoblad, folder GRIS, andere, nieuwe datum.
1. Verslag vergadering van 16 oktober 2003: wordt goedgekeurd
Het reglement voor de verdeling van de werkingsmiddelen en het advies inzake de besteding van de
middelen voor rechtstreekse hulp zal door de gemeentesecretaris na 15 januari nagekeken worden
(mededeling van de schepen van I.S.)
2. Aanpassing ledenlijst
Heleen De Porre vervangt Lut Rubbens als stemgerechtigd lid
Ludo Wierckx vervangt Koen Pans als medewerker van Werkgroep Solidariteit Linden (WSL),
Parochiewerking en catechese van de parochie Sint-Kwinten Linden. Die wijzigingen worden aan het
schepencollege doorgegeven.
De vrije basisschool Lubbeek wordt vertegenwoordigd door Berna GIJBELS, de gemeenteschool Linden
door Liesbet VERHEYDEN, de gemeentelijke basisschool Binkom door Els RUYTERS.
3. Opvolging lidorganisaties
3.1. 11.11.11: het voorbije actieweekend rond 11 november omvatte naast de huis-aan-huis omhaling: het
Sint-Maartensvuur op 10 november door de scouts en KLJ-Lubbeek, de spaghettislag op 11 november
door de scouts van Linden, de broodzakkenactie waar het merendeel van de bakkers hebben aan
deelgenomen, de petitie voor de campagne “Geen geld, geen water” leverde 240 handtekeningen op en
tenslotte het concert in de PBE met Banda Tropical op vrijdag 14 november.
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3.2. Kleur Bekennen (Kristien Clits)
Een vergadering greep plaats op 25 november in het gemeentehuis op uitnodiging van de schepenen van
onderwijs en internationale samenwerking en van de GRIS. Mevrouw Els SALEMBIER van het
Provinciaal Educatief Centrum (PEC) gaf een uiteenzetting hoe scholen kunnen samenwerken rond Kleur
Bekennen: er is een bibliotheek met lesmateriaal, er zijn vormingssessies voor leraars en workshops en er
is financiële ondersteuning voor trajecten (volgens het principe: eerste aanvrager hebben het meeste kans).
Er was een ruime belangstelling vanwege de verschillende scholen van de gemeente. Mevr. Els Salembier
kan verdere informatie verstrekken (els.salembier@vl-brabant.be). Kristien Clits gaf verder uitleg over het
traject Latijns-Amerika in de school van Pellenberg.
3.3. SIAL (Christine D’aes)
Onthaal van de vluchtelingen. Het FAM (Forum voor Asiel en Migratie) vraagt een lokaal actieweekend te
organiseren. Dit zal in Lubbeek beperkt blijven tot een feestelijke Nederlandse les om 10h30’ op zaterdag
20 december.
3.4. Wereldsolidariteit (Guy Sprengers)
De actiecampagne ter ondertekening door België van de VN-conventie voor de rechten van de
arbeidsmigranten eindigt heden, 18 december 2003. Er wordt ook gedacht aan een IMD (internationale
migranten dag).
3.5. Welzijnszorg (Mia Ulens)
Deze campagne stuurt aan op betere kansen voor de ex-gevangenen, daklozen en kansarmen.
3.6. Vredeseilanden (Ivan Godfroid)
Ivan doet een oproep voor helpers voor de verkoop van producten van Vredeseilanden tijdens het
actieweekend op zaterdag 10 januari aan de Delhaize. Hij beoogt het samenstellen van teams voor telkens
2 uren (van 9.00 tot 20.00u). De vergadering vraagt Ivan om alle GRIS-leden en sympathisanten hiertoe
een uitnodiging te sturen.
4. Opvolging Dossiers GRIS
4.1. Schonen Kleren Campagne (SKC)
De tekst voorgelegd door de GRIS werd door de betrokken commissie besproken. De gebruikelijke
politieke tegenstellingen tussen de partijen werd dank zij het voorstel van de GRIS overstegen. Het enige
voorbehoud vanwege de VLD was de bekommernis of deze “schone producten” even degelijk zijn. Het
voorstel werd vervolgens op de gemeenteraad van 17/12/2003 unaniem goedgekeurd. Veiligheidskledij
voor het gemeentepersoneel wordt via Interleuven aangekocht. Deze intercommunale staat open voor
deze SKC. Men benadrukt dat het gemeentebestuur aldus ook een voorbeeldfunctie vervult naar de
bevolking toe. Op het dagelijks bestuur van de GRIS zal onderzocht worden op welke manier dit aan de
bevolking zal worden medegedeeld.
De aankoopambtenaar zal nagaan of er ook Max Havelaar koffie aangekocht kan worden voor eigen
gebruik van het gemeentebestuur.
4.2. Muziektheater rond Pablo Neruda
Pablo NERUDA kreeg in 1971 de Nobelprijs voor literatuur.
Contacten met de Cultuurraad voor een eventuele gezamenlijke organisatie van een optreden van dit
Muziektheater in Lubbeek moeten nog gelegd worden.
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5. Financies
5.1. Toelage gemeente voor werking GRIS
De uitkering van het werkingskrediet 2003 zal gebeuren van zodra de beslissing van het schepencollege
door het provinciebestuur is goedgekeurd.
5.2. Nieuwe aanvragen vanwege lidorganisaties voor € 1.278,12
- Scouts Lubbeek voor organisatie van het Sint-Maartensvuur op 10 november:
Sabam
€ 38,83
- 11.11.11
Sabam (concert Banda Tropical)
€ 369,53
Drukken affiches
€ 533,18
Kosten bij 11.11.11 (campagne materiaal): factuur nog te ontvangen
- Gemeenteschool Linden
Project Filippijnen: inleefatelier in Bokrijk voor 43 leerlingen (bij Kleur Bekennen was de
subsidiepot leeg)
€ 336,58
Al deze aanvragen worden goedgekeurd en zullen uitbetaald worden zodra de toelage 2003 op
de rekening staat.
6. Mid-termevaluatie gemeentelijk beleidsplan
Ivan Godfroid heeft het voorbereidende werk gedaan. Hij heeft een rooster opgesteld waarin de
realisaties, de sterke en de zwakke punten kunnen worden aangestipt.
Vergeten
punten
kunnen
opgerakeld worden en concreter en realistischer aangepakt worden. Er wordt op gewezen dat het
beleidsplan van de gemeente niet = is aan het beleidsplan van de GRIS: het eerste is immers de neerslag
van het politiek haalbare. De leden worden verzocht het rooster in te vullen en aan Ivan terug te sturen.
7. Varia
- Amnesty International deed een aanvraag voor een subsidie, doch kreeg geen antwoord. De
schepen zal de zaak laten nagaan.
- het logo is aangepast
- de website wordt op 29/12 besproken (bijeenkomst bij Ivan)
- Infoblad: Gerda LIEKENS heeft te kennen gegeven niet langer te kunnen instaan voor de teksten
voor Infoblad. Johan zal dit voorlopig doen tot er een nieuwe vrijwilliger opdaagt.
- De folder van de GRIS werd rondgedeeld.
- Op zaterdag 17 januari houdt ACW/KWB een trefmoment met receptie en een verslag van een
inleefreis naar Cuba. Guy Sprengers vraagt de GRIS zijn nieuw statuut van officiële gemeentelijke
raad te komen toelichten, hetgeen toegezegd wordt.
Do. 25 maart 2003 om 20.15 uur in de refter van het gemeentehuis (2de verdiep)
Verslag: Piet LAGA
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