
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Wat is de visie van 

 

  
 

met betrekking tot de  
vijf lokale Noord-Zuiddoelen  

beschreven door de Gemeentelijke Werkgroep 
Ontwikkelingssamenwerking  

in haar stappenplan om van Borsbeek een  
volwaardige Noord-Zuidspeler te maken? 
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Eerste lokaal doel – Inzetten op sensibilisering en communicatie 
 
Op welke manier denkt N-VA de Borsbeekse scholen en jeugdverenigingen te 
betrekken bij de gemeentelijke initiatieven rond de Noord-Zuidthematiek? 
 
Als N-VA willen we ons in de eerste plaats engageren om de schoolgaande 
jeugd in onze gemeente actief in contact te brengen met de lokale Noord-Zuid 
initiatieven. We willen als gemeentebestuur een actieve rol spelen door samen 
met de scholen en de werkgroep Ontwikkelingssamenwerking, en eventuele 
vertegenwoordigers van andere initiatieven, aan tafel te zitten en te kijken hoe 
deze thema’s momenteel aan bod worden gebracht in de lessen en naschoolse 
activiteiten en waar nog verbeteringen en uitbreidingen mogelijk zijn. 
 
De uitleendienst van de jeugddienst dient ook uitgebreid te worden met 
materiaal geschikt om kinderen spelenderwijs in contact te brengen met deze 
Noord-Zuid thema’s. Zo stellen we de Borsbeekse jeugdverenigingen in de 
mogelijkheid om dit materiaal te gebruiken voor hun ledenactiviteiten. 
 
Tweede lokaal doel – Zich engageren voor een leefbaar klimaat 
 
Welke initiatieven is N-VA bereid te ontwikkelen om de klimaatneutraliteit 
van alle gemeentelijke activiteiten na te streven? 
 
In de eerste plaats dienen we als gemeentebestuur zelf het goede voorbeeld te 
geven door ervoor te zorgen dat alle gebouwen van de gemeente optimaal 
gebruik maken van energiebesparende maatregelen. Hierdoor dragen we niet 
alleen ons steentje bij aan de klimaatneutraliteit, maar de uitgespaarde kosten 
geven ons ook extra beleidsruimte om andere initiatieven in de gemeente te 
steunen.  
 
Ook voor toekomstige projecten dienen we er op toe te zien dat bijvoorbeeld 
CO2-uitstoot wordt meegenomen als factor om een project al dan niet goed te 
keuren.  
 
Via de gemeentelijke website en het gemeentelijk infoblad kunnen we mensen 
ook bewust maken van wat ze thuis kunnen doen. Initiatieven zoals ‘Zoom in op 
uw dak’ (http://zoominopuwdak.antwerpen.be/) kunnen helpen om deze 
doelstelling te behalen.  
 
Derde lokaal doel – Kiezen voor Fair Trade 
 

http://zoominopuwdak.antwerpen.be/


 

 

Is N-VA bereid een voortrekkersrol te spelen om van Borsbeek de volgende 
FairTradeGemeente te maken volgens het model van Max Havelaar, Oxfam-
Wereldwinkels, Vredeseilanden en 11.11.11? 
 
Jazeker. Als N-VA willen wij ons inzetten om de zes criteria te behalen met onze 
gemeente, dit betekent concreet: 

 Lokaal bestuur: Dat we fair trade-producten aanbieden aan het 
gemeentepersoneel, naast andere producten. We zijn er als N-VA 
namelijk ook van overtuigd dat iedereen de keuze moet krijgen welke 
producten men gebruikt en dat we dit niet kunnen opleggen als bestuur. 

 Winkels & Horeca: Via de pagina van de werkgroep promoten we de 
verkoop van fairtradeproducten in de Borsbeekse winkels. 

 Scholen: Kinderen en leerkrachten worden attent gemaakt van het 
bestaan en doel van fairtradeproducten en gestimuleerd tot het gebruik 
hiervan, als keuze naast bestaande producten. 

 Media: Via de gemeentelijke website en infoblad worden de initiatieven 
in de kijker gezet en gecommuniceerd naar de inwoners van onze 
gemeente. 

 Trekkersgroep: De werkgroep ontwikkelingssamenwerking is hiervoor 
uitstekend geplaatst. 

 Lokale duurzame voeding: Het gemeentebestuur zal hiervoor best 
samenzitten met vrijwilligers en de werkgroep om te komen tot een 
lokaal initiatief ter bevordering van de productie en consumptie van 
duurzame voedingsproducten. 

 
Vierde lokaal doel – Investeren in mensen en middelen 
 
Is N-VA bereid tot de aanstelling van een deeltijds (minimum 1 dag per 
week) Noord-Zuidambtenaar voor de concrete uitvoering en ondersteuning 
van het gemeentelijk Noord-Zuidbeleid? 
 
We denken niet dat we de eerstvolgende jaren de gemeentelijke begroting 
kunnen belasten met extra loonkosten. We zijn als N-VA wel voorstander van 
samenwerking over de gemeentegrenzen heen, en willen hier de komende 
legislatuur ook werk van maken. Het aanstellen van een Noord-Zuidambtenaar 
die werkt voor een bepaalde regio of een aantal gemeenten is wel iets waar we 
ons als partij ten volle willen achter scharen.  
 
Hoe ziet N-VA het gemeentelijk budget voor ontwikkelingssamenwerking 
evolueren gedurende de volgende legislatuur? 
 



 

 

Voorlopig zit het budget voor Ontwikkelingssamenwerking in Borsbeek nog ver 
onder de 0.7% van het BNI die vaak als doelstelling naar voor wordt 
geschoven. We willen als N-VA op lange termijn zeker evolueren naar deze 
doelstelling, maar vrezen dat dit op korte termijn dode letter zal blijven door 
de moeilijke budgettaire tijden waar veel gemeenten doorgaan momenteel. 
Indien N-VA mee aan het roer komt van onze gemeente en een strak financieel 
beleid kan voeren, hopen we wel extra budget te kunnen vrijmaken voor zowel 
vierdepijler-initiatieven als voor de Noordwerking. 
 
Vijfde lokaal doel – Stimuleren van participatie en inspraak 
 
Is N-VA bereid mee te werken aan de opstelling van een gemeentelijke 
beleidsnota ontwikkelingssamenwerking? 
 
Wij zijn als N-VA zeker bereid om ontwikkelingssamenwerking mee op te 
nemen als punt in de algemene beleidsnota die het gemeentebestuur opstelt 
voor de volgende legislatuur. 
 
Hoe zal N-VA zich verzekeren van een zo breed mogelijke inspraak? 
 
Voor N-VA is de bevoegde schepen de perfecte tussenpersoon tussen werkgroep 
en gemeentebestuur. Betrokkenheid van de schepen bij de werkzaamheden van 
de werkgroep is dan ook een absolute must. Verder staat N-VA ook voor een 
absoluut adviesrecht van adviesraden aan het bestuur voor alle onderwerpen 
die hen aanbelangen, zolang deze adviezen goed onderbouwd en gemotiveerd 
zijn. 
 
Welke  zijn de overige accenten in het gemeentelijk Noord-Zuidbeleid die 
N-VA wil leggen gedurende de volgende legislatuur?  
 
N-VA wil de werkgroep Ontwikkelingssamenwerking, alsook andere 
adviesraden, de mogelijkheid geven om zelf inhoud toe te voegen aan hun 
infopagina binnen de website van de gemeente Borsbeek. Op die manier 
kunnen de adviesraden geïnteresseerde burgers op de hoogte houden van hun 
doen en laten. Het stelt de adviesraden ook in staat zelf accenten te leggen en 
mensen meer attent te maken van hun werk. Communicatie en sensibilisering is 
waar N-VA werk van wil maken! 


