
VERSLAG ALGEMENE VERGADERING NOORD-ZUIDRAAD

DATUM VERGADERING Woensdag 11 maart 2020
PLAATS Gemeentehuis
VERSLAGGEVER Eva Demeyer
BEVOEGD SCHEPEN Sybille Geldhof
BIJLAGEN

AANWEZIG Albert Lecluyse, Bart Dochy, Bart Maertens, Dominique Willaert, Eva 
Demeyer, Guido Driessens, Johan Dezutter, Sybille Geldhof

VERONTSCHULDIGD Annemie Tanghe, Giovanni Debrabander, Marc Vandamme, Patrick 
Hagedooren,

AFWEZIG Ingmar Faes, Philip Baert

1. Goedkeuren vorig verslag

Er zijn geen opmerkingen bij het verslag van 12 december 2019.

2. Advies projectaanvraag Patrick Haghedooren

Johan overloopt de aanvraag van het project van Patrick Haghedooren in de Filippijnen. Patrick verzamelt 
hulpgoederen hier in ons land (vnl. ziekenhuisbedden, rolstoelen, …) en stuurt deze dan per container naar de 
Filippijnen. Hij gaat zelf ter plaatse om daar de goederen te verdelen. We bekijken enkele foto’s van zijn 
recente missie. Deze keer richt hij zich tot instellingen voor kinderen met een handicap in Amoziz.
De raad geeft positief advies bij het project van Patrick Haghedooren.

Leden die geïnteresseerd zijn om Patricks project van dichtbij op te volgen, kunnen hem altijd een 
vriendschapsverzoek sturen op facebook. Hij post regelmatig foto’s over zijn werk daar.

 
3. Projectsubsidie algemeen

Er is budget voorzien om 4 projecten te subsidiëren per jaar (telkens € 500/project). Vorig jaar werden er maar 
2 projectaanvragen ingediend en gesubsidieerd. 
We zetten extra in op bekendmaking van deze subsidie, want binnen de raad leeft de indruk dat het grote 
publiek hier weinig weet van heeft. In een volgend infomagazine belichten we de subsidie, eventueel aan de 
hand van het project van Patrick Haghedooren. Daarna evalueren we of dit extra aanvragen genereert. 
Mocht dit niet het geval zijn kunnen we in een volgende vergadering bespreken of we andere maatregelen 
moeten nemen, eventueel het reglement aanpassen zodat één persoon toch meer dan één aanvraag per jaar 
kan doen, …

4. Terugkoppeling Meerjarenplan 20-25

Het Meerjarenplan 2020-2025 werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 30 december 2019. 
Voor de geïnteresseerden, het volledige meerjarenplan is na te lezen via: 
https://www.ledegem.be/ledegem/gemeente-en-bestuur/bekendmakingen-en-openbare-documenten/beleid

5. Varia

 Op vraag van Dominique Willaert (Bloei!) bezorgt Eva de contactgegevens van Patrick Haghdooren. Ze 
zijn geïnteresseerd om Patrick eventueel te vragen voor een toelichting in de klas.

 Heeft de vluchtelingenproblematiek in Turkije/Griekenland impact voor ons? Kunnen wij hier iets 
betekenen? Mocht er een Ledegemnaar zelf daar naartoe trekken, dan kan deze uiteraard een 

https://www.ledegem.be/ledegem/gemeente-en-bestuur/bekendmakingen-en-openbare-documenten/beleid


[Geef tekst op]

aanvraag indienen voor de projectsubsidie. Nationale organisaties kunnen hier uiteraard geen  beroep 
op doen. Momenteel hebben we in onze gemeente 4 opvangplaatsen (woning Stationsstraat). De 
voorkeur is om alleenstaande vrouwen op te vangen. Mocht er een vluchtelingenstroom op gang 
komen, dan zal de gemeente vanuit de federale overheidsdienst de vraag krijgen om extra 
vluchtelingen op te vangen.

 Wordt er concreet gewerkt aan de inburgering van allochtonen die in onze gemeente wonen. De 
problematiek stelt zich relatief weinig. Het is een feit dat vluchtelingen die het statuut van erkende 
vluchteling hebben, vaak de keuze maken om dan naar een stad te trekken.


