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GEMEENTE HOEILAART 

 

Ontwikkelingssamenwerking 
 

H a n d v e s t 
 
 
 

1. MISSIE I.V.M. ONTWIKKELINGSSAMENWERKINGBELEID 

 
Het is onze diepste overtuiging dat groepen en organisaties in de ontwikkelingslanden hun 
noden kunnen formuleren en originele oplossingen kunnen uittekenen. Onze rol is eerder 

tegemoetkomend en ondersteunend in solidariteit. In dit verband is het voor ons ook 
duidelijk dat financiële steun en andere vormen van afhankelijkheid van de ontwikkelde 
landen, dienen afgebouwd te worden. 
 
Daarom streven we naar culturele veranderingen die vertrekken vanuit de eigen krachten en 
organisatiecapaciteiten van plaatselijke mensen, en waken we erover dat de activiteiten en 
resultaten op eigen kracht verder kunnen bestaan. 
 
Duurzame ontwikkelingssamenwerking moet daarom : 
 

- leiden tot duurzame verandering met oog op het milieu, 
- economische leefbaarheid nastreven, 
- sociale rechtvaardigheid bevorderen, 
- ingeworteld zijn in de culturele eigenheid, 
- bijdragen tot vrede, 
- armoede bestrijden, 
- mensenrechten verdedigen, 
- bijdragen tot zelforganisatie en zelfstandigheid. 

 
Wie in de ontwikkelingslanden duurzame verbeteringen nastreeft, moet ook werken aan 
fundamentele veranderingen in de ontwikkelde landen.  Door onze manier van produceren 
en consumeren ontnemen we de ontwikkelingslanden ontwikkelingskansen. We kunnen de 
verhoudingen in de wereld ook positief beïnvloeden door in ons werk en in onze levensstijl 
mee te werken aan maatschappelijke veranderingen. Daarom hechten we veel belang aan 

vormend en politiek werk.  
 
 

2. VISIE VAN HET GEMEENTEBESTUUR. 

 
De gemeente Hoeilaart 
 

- Staat een mondiaal en duurzaam beleid voor. 
 

- Erkent een GROS 
 

- Heeft een schepen voor ontwikkelingssamenwerking. 
 

- Stelt een gemeentelijke ambtenaar en de gemeentelijke logistiek ter beschikking. 
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- Geeft via de GROS financiële steun aan Hoeilaartse verenigingen die initiatieven nemen 
naar vorming en sensibilisering. 

 

- Ondersteunt via de GROS projecten. 
 

 

3. DE GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) 

 
De GROS is een koepel van Hoeilaartse verenigingen en personen en heeft o.m. de 
volgende taken: 
 
- Het geven van impulsen voor het sensibiliseren van de Hoeilaartse bevolking in 

samenwerking met de Hoeilaartse verenigingen. 
 

- Adviezen verstrekken aan de gemeentelijke overheid. 
 
- Via een subsidiereglement, alle Hoeilaartse verenigingen die zich bezighouden met 

ontwikkelingssamenwerking in de gemeente financiële en logistieke mogelijkheden 
geven om een werking uit te bouwen. 

 
- Door het organiseren van acties bijkomende financiële middelen verzamelen ten 

voordele van de projecten van ontwikkelingssamenwerking. 
 
 

4. VISIE VAN DE GROS. 

 
Meer aandacht voor sensibilisering van de bevolking, leidt tot vernieuwde aandachtspunten 
en een mentaliteitswijziging. De GROS wil stappen zetten op het vlak van sensibilisering. 
 

-  We willen in Hoeilaart met vereende krachten een nieuwe invulling geven aan de 
wijze waarop we omgaan met onszelf en de wereld : in respect en solidariteit. 

 

- Door een mentaliteitsverandering in de rijke landen kunnen meer kansen 
gecreëerd worden in de Derde Wereldlanden. 

 

- Daarom kiezen we voor plaatselijke initiatieven die sensibilisering van de 

Hoeilaartse bevolking beogen, eerder dan de omvang van de financiële opbrengst. 
 

- Het doel van de Gros is om op termijn 0,7% van de gemeentelijke begroting aan 
ontwikkelingssamenwerking te besteden. 

 
 

_________________________ 


