
Hier

"Met z'n allen naar een 
mooi en gezond centrum 
om trots op te zijn"

N9: GROENE LOPER 
VAN STATION TOT OVONDE
"Eikenlo" betekent “een open plek 

in een eikenbos”. Zo moet de 

landschappelijke opbouw naar het 

centrum er eigenlijk ook uitzien. 

Een bosgevoel vanuit de Leopoldlaan 

tot Ovonde en de D. Goethalsstraat, 

dat richting het centrum alsmaar 

meer opent met kleur en bloemen. En 

dan, vanaf de markt,  weer opbouwen 

richting het station. Bomen, struiken, 

bloemen en bodembedekkers geven 

kleur en volume aan wat nu van gevel 

tot gevel een kale vlakte is. Het hele 

jaar willen we iets zien bloeien. 

Wauw!

Meer dan 100.000 bloemen en 

bodembedekkers, 1000 struiken en 110 

nieuwe bomen verfraaien - over de 

volledige doortocht - 6600 m2.*We 

spreken over een investering van 

350.000 euro: een pak geld, dat 

beseffen we heel goed. Anderzijds 

geven we nu jaarlijks 25.000 euro uit 

aan de zomerbebloeming (vroeger 

was dat zelfs 35.000 euro per jaar). 

Goed voor iedereen

Met andere woorden: sinds de start 

van dit contract hebben we hetzelfde 

bedrag gespendeerd aan iets wat 

veel onderhoud vraagt en elk jaar 

opnieuw afsterft. Ik ben erg blij dat 

alle schepenen mee aan de tekentafel 

zaten. Er zit écht voor iedereen iets in. 

Dit is niet alleen goed voor het 

klimaat en de biodiversiteit; ook 

toerisme, lokale economie en 

woningen varen er wel bij. 

Onrechtstreeks doet deze  aanpak het 

verkeer vertragen en maakt het de 

stad gezonder. Het bewijst nog maar 

eens dat Eeklo met een beetje lef en 

samenwerking ver kan komen. 

Bob D'Haeseleer

In Eeklo

Op Wielekes

Cooltown Eeklo

Project Mondzorg

© Groen Eeklo
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Op Wielekes
UITLEENBIB VOOR KINDERFIETSEN

Bibliotheek op wielen

Deze zomer keurde het schepencollege het project "Op Wielekes" goed. De stad 

start in samenwerking met de provincie, Wijkcentrum De Kring en de 

Kringloopwinkel een bibliotheek op voor kinderfietsen. 

Via een abonnementsysteem bieden de initiatiefnemers  elk kind een 

kwaliteitsvolle tweedehandsfiets op maat aan.  De Kringloopwinkel zorgt voor 

een locatie, een depot en personeel; de stad voorziet logistieke ondersteuning 

en doet de communicatie. 

Financiële steun

De Provincie en de stad geven beide ook financiële steun: een startpakket van 

ongeveer 10 kinderfietsjes, uiteraard goedgekeurd door een fietsenmaker.

Netwerk Bewust Verbruiken begeleidt het project. Ook de kleinste inwoners 

dragen  hun steentje bij in het verhaal van deelmobiliteit en geven mee invulling 

aan ons klimaatactieplan.

Vroeg begonnen, is half gewonnen!

Isaura Calsyn

Schepen van Jeugd

© Maarten De Coninck



In oktober zakten duizend Groen-leden af naar Brussel om een 
nieuw bestuur te kiezen voor de partij. Meer mensen dan ooit willen 
meebouwen aan een sterke groene partij en dat vertaalde zich in een 
recordaantal kandidaat-bestuurders. Het werd dan ook een spannend 
weekend met bewogen pleidooien en scherpe debatten, met de 
verkiezing van Meyrem Almaci en Dany Neudt tot voorzitster en 
ondervoorzitter als ontknoping.

Meyrem is dolblij dat ze zichzelf 
mag opvolgen als voorzitster, maar 
beseft dat er veel werk voor de 
boeg is. ‘Op 26 mei staken veel 
mensen hun middenvinger op naar 
de politieke spelletjes’, vertelt ze. 

‘Ontzettend veel mensen zoeken in 
deze woelige tijden naar hoop en 
kijken daarvoor naar ons. Het is aan 
ons om hen dat te bieden. Wij zullen 
ons niet blindstaren op bang en boos, 
maar focussen op wat goed is. Wij 
zijn de partij die niet de duisternis 

vervloekt, maar die lichtjes 
aansteekt, overal rondom.’

Onze partij is de tegenkracht, 
vindt Meyrem. De klimaatcrisis 
en de sociale uitdagingen zijn niet 
verdwenen na de verkiezingen, 
integendeel. En het verband tussen 
beide is zichtbaarder dan ooit. Deze 
zomer kende niet minder dan drie 
hittegolven. Elke keer opnieuw 
werd pijnlijk duidelijk hoe zij die 
het meest kwetsbaar zijn door 

LEF EN HOOP

Meyrem Almaci en Dany Neudt zijn op het Toekomstcongres verkozen tot voorzitster en ondervoorzitter van Groen

‘Ontzettend veel mensen 
zoeken in deze woelige 

tijden naar hoop en kijken 
daarvoor naar ons’

GROEN

hun leeftijd, gezondheid of kleine 
portemonnee het hardst afzien. 
Zij wonen in wijken met weinig 
verkoelend groen. Zij kunnen zich 
geen dakisolatie veroorloven.’

HET GOEDE LEVEN

Aan politiek doen is niet bekvechten 
op Twitter, maar moedig beleid 

voeren voor de 11 miljoen Belgen 
met heel terechte bekommernissen. 
Over hoe we onderwijs organiseren 
waarvan elk kind sterker wordt. 
Over hoe we zorgen voor onze 
gepensioneerden. Over hoe we onze 
planeet gezonder maken. 

Meyrem en Dany zijn vastberaden 
die uitdagingen aan te pakken, 

©ID/Bob van Mol



GROEN

MAAK KENNIS MET 
TEAM GROEN
Sinds de verkiezingen van 26 mei kleuren in onze parlementen 
meer zetels dan ooit groen. Met een gezonde portie nieuwe 
gezichten en een hoop ervaren rotten staan we stevig in de 
startblokken om de komende vijf jaar ons land weer een stukje 
menselijker, eerlijker en gezonder te maken.

In de Kamer leidt Kristof 
Calvo de ploeg groene 
enthousiastelingen. Samen met 
Ecolo vormen ze de grootste 
fractie ooit in het federaal 
parlement. Kristof zit vol energie 
om er een hele legislatuur 
tegenaan te gaan. ‘Ik wil dat ons 
land het voortouw neemt in de 
klimaatstrijd, dat mensen kunnen 
kiezen voor vlot openbaar vervoer 
in plaats van ellenlange files 
en dat ouderen zonder zorgen 
kunnen genieten van een goed 
pensioen. Onze groene en sociale 
plannen zetten België weer op 
het juiste spoor.’

Björn Rzoska neemt de fractie in 
het Vlaams Parlement voor zijn 
rekening. Al op de eerste dag van 
de Vlaamse regering maakten 
de groenen duidelijk dat Vlaams 
minister-president Jan Jambon 
niet zomaar het parlement zal 

kunnen omzeilen om zijn willetje 
door te drijven. ‘Ik wil een eerlijk 
debat voeren’, klinkt het bij Björn. 

‘Over onderwijs waar élk kind mee 
kan. Over meer bossen en meer 
groen. Over de strijd tegen armoede. 

Jambon heeft veel werk op de 
plank en wij zullen ervoor zorgen 
dat dit niet naar de volgende 
generatie wordt doorgeschoven.’

In Brussel kwam Groen aan zet 
in de regeringsonderhandelingen, 
nadat ze op 26 mei de grootste 
Nederlandstalige partij werd. 
De Brusselse groenen wisten 
een ijzersterk regeerakkoord te 
onderhandelen en Elke Van den 
Brandt werd Brussels minister 
van Mobiliteit, Openbare 

‘Ons land moet het voortouw 
nemen in de klimaatstrijd’

gesterkt door de groene beweging 
die groter is dan ooit. ‘We wonnen 
in mei tienduizenden kiezers bij. 
We gingen van 19 naar liefst 28 
parlementsleden en vormen zo de 
grootste parlementaire groep die 
onze partij ooit gekend heeft.’

Voor Dany is het duidelijk: Groen is 
de partij van het goede leven. ‘Keer 
op keer bevestigen wetenschappers 
dat onze oplossingen de juiste zijn. Wij 
wijzen niet met de vinger, maar stellen 
achterhaalde structuren in vraag. Wij 
kijken verder dan alleen de centen en 
geven waarde aan welzijn en geluk. 
Wij geven een stem aan de stemlozen. 
Alleen zo kunnen we ervoor zorgen dat 
iedereen een goed leven kan leiden, nu 
en in de toekomst.’

©ID/Bas Bogaerts

Werken en Verkeersveiligheid 
en voorzitter van de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie. Ze is 
vastberaden om onze hoofdstad 
te veranderen. ‘We gaan voluit 
voor veiliger verkeer, schone lucht 
en betaalbaar wonen en pakken 
armoede krachtdadig aan.’ Ze heeft 
alvast de grootste groene fractie 
ooit in het Brussels Parlement 
(onder leiding van Arnaud 
Verstraete) en vijftig groene 
burgemeesters en schepenen achter 
haar.

Ook in het Europees Parlement 
is Groen goed vertegenwoordigd. 
Petra De Sutter strijdt er 
onvermoeibaar voor een Europa 
dat haar burgers beschermt. 

‘Europa moet onze gezondheid 
beschermen tegen schadelijke 
producten, het moet onze 
sociale rechten garanderen 
en de transitie inzetten 
voor een klimaatneutrale en 
digitale economie’, zegt Petra 
vastbesloten. Ze doet dat niet 
alleen: de groene fractie telt 
75 Europarlementsleden en is 
daarmee groter dan ooit tevoren.

MEYREM ALMACI

• 43 jaar
• woont in Antwerpen
• mama van twee kinderen

Meyrem Almaci is al decennialang 
militant en lid van Groen. Ze begon 
haar politieke carrière als gemeente-
raadslid en heeft van daaruit alle 
niveaus van de partijpolitiek door-
zwommen. Ze is een echte bruggen-
bouwer die zich verzet tegen het 
verhaal dat er geen alternatief is 
voor het huidige kortetermijnbeleid. 
Meyrems gedrevenheid voor een 
betere samenleving dwingt respect 
af bij vriend en vijand.

DANY NEUDT

• 45 jaar
• woont in Ledeberg

Na zijn studies richtte Dany Neudt 
samen met enkele vrienden Kif Kif 
op. De organisatie groeide al snel 
uit tot één van de toonaangevende 

antiracistische bewegingen. Vanuit 
zijn passie voor sociaal onderne-
merschap werd hij later directeur 
van De Punt, een groeiplatform voor 
ondernemers. Voor hij ondervoor-
zitter werd, was hij kabinetschef 
voor de Gentse schepen Bram Van 
Braeckevelt en daarvoor voor Elke 
Decruynaere.
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COOLTOWN EEKLO

Hot, hotter, hotst

Drie hittegolven telden we vorige zomer. Eeklo was hot. Te heet zelfs. En dat 

heeft een enorme impact op een aantal dingen. Niet enkel op de landbouw, 

maar ook heel direct op onze gezondheid: uitdroging, hittestress en minder 

zuurstof.  Vooral kinderen en senioren zijn hiervan het eerste slachtoffer. We 

verwachten dat door  de klimaatsverandering het aantal hittegolven - en de 

intensiteit ervan - de komende jaren gaan toenemen. Daarom bereiden we onze 

stad hier graag op voor. 

Groene airco

Een natuurlijke stadsairco van bomen en water moet het klimaat in onze stad 

beter regelen. In tegenstelling tot beton en asfalt, warmen bomen en water 

minder snel op. Door water op te nemen als het te veel regent en dat dan 

opnieuw af te geven wanneer het te warm is, zijn bomen de perfecte buffer 

voor ons stadsklimaat. 

PROJECT MONDZORG

WELKE PROJECTEN ZITTEN 

NOG IN DE PIJPLIJN? 

Eind 2020 telt ons sportpark 

enkele sportieve activiteiten meer. 

Een ontwerper kreeg de opdracht 

om een NIEUW SKATEPARK EN 

MINIGOLFTERREIN aan te leggen. 

Voor de jeugd betekent dit nog 

meer sport -en spelplezier! 

Voor vele zelfstandigen in nood is 

het niet evident om de stap te 

zetten richting OCMW.  De stad 

sloot een overeenkomst met 

DYZO om de begeleiding van 

zelfstandigen in financiële 

moeilijkheden te versterken. 

Het GALGENHOF krijgt in het 

voorjaar een fikse opknapbeurt. De 

voorbije jaren kwam daar al een 

volkstuin en een 

paalkampeerplaats bij. Ook de 

stadsgebouwen waar Pro Natura  

huist, worden nu gerenoveerd en 

energiezuiniger gemaakt.

ONZE MENSEN ZIJN ER VOOR 

JULLIE:

BOB D'HAESELEER

Schepen Ruimtelijke Ordening, 

Stadsontwikkeling, Omgeving, 

Energie en Klimaat

ISAURA CALSYN

Schepen Cultuur, Jeugd, 

Onderwijs, Participatie

JANICK SMESSAERT

Gemeenteraadslid, BCSD-lid

MÁTYÁS BLANCKAERT 

Gemeenteraadslid 

MARIE-CHRISTINE BUYCK

BCSD-lid

BOB D'HAESELEER
SCHEPEN VAN STADSVERNIEUWING EN KLIMAAT 

JANICK SMESSAERT 
GEMEENTERAADSLID 
LID BIJZONDER COMITÉ SOCIALE 
DIENST 

OMGEVINGSAANLEG ZUIDKAAI
Onder andere de Zuidkaai moet in zo'n 

oasepark veranderen. Het ontwerp is 

gemaakt, de vergunning ingediend en 

het project staat klaar om uitgevoerd 

te worden. Het is ideaal voor de 

provincie om het verschil voor en na 

de vergroening te meten. 

Ons moet je niet overtuigen van het 

effect van meer groen in de buurt. 

Maar voor de sceptici kan de provincie 

- aan de hand van dit project-  

wetenschappelijk onderzoeken wat 

onomstotelijk de effecten van meer 

groen en blauw in de buurt zijn. 

Met deze studie bevestigen we tot 

ver buiten onze stadsgrenzen 

opnieuw onze rol als klimaatpionier.  

Heel wat mensen stellen een 

tandartsbezoek uit om financiële 

redenen. Slechte tanden schaden niet 

enkel de gezondheid; ze zijn ook een 

drempel voor het aangaan van sociale 

relaties en hebben een grote invloed 

op iemands zelfbeeld. 

De jeugddienst, sociale dienst en 

Wijkcentrum De Kring  signaleerden 

dat in 2017 26,9 % van de 5- tot 14-

jarigen met verhoogde 

tegemoetkoming  niet naar de 

tandarts ging, tegenover 14% zonder 

verhoogde tegemoetkoming.

Bij de leeftijdsgroep van 45-tot 65-

jarigen ligt dit cijfer nog hoger. Stad 

Eeklo wil dit aanpakken met het 

project "Ieders Mond Gezond!"

We willen de administratieve, 

financiële en sociale drempels voor 

mensen in armoede wegwerken door 

in de eerste plaats gratis 

mondscreenings tijdens activiteiten 

te voorzien. We werken samen met 

lokale tandartsen. Maatschappelijk 

werkers bieden individuele 

begeleiding aan bij het opstellen van 

een behandelingsplan en het 

vastleggen van een afspraak. Voor 

dringende interventies die niet 

kunnen terugbetaald worden, komt 

het OCMW na een sociaal onderzoek 

tussen. We geloven dat we door een 

directe en aanklampende methodiek 

de vele facetten van armoede in onze 

stad kunnen aanpakken. 



DE OOST-VLAAMSE 
PARLEMENTAIRE PLOEG

Al meer dan twintig jaar is Mieke 

Schauvliege actief in de milieu- en 

natuursector, in de overtuiging dat 

we ons klimaat enkel kunnen redden 

als we allemaal samen actie 

ondernemen. Dat draagt ze ook al 18 

jaar uit in de Aalterse gemeenteraad. 

Nu is de tijd voor Mieke gekomen om 

ook op Vlaams niveau te werken aan 

een  ambitieus klimaatbeleid.

Met een rugzak vol praktijk- en 

professionele ervaring kwam Fourat 

Ben Chikha in 2019 de Senaat binnen 

als gecoöpteerd senator voor Groen. 

Hij  zoekt voortdurend naar verbinding 

tussen mensen en groepen. Fourat 

zetelt sinds 2019 ook in de Gentse 

gemeenteraad. Ook daar bouwt hij 

aan gelijke kansen voor iedereen.

Deze nieuwe toppers vervoegen de 

Oost-Vlaamse ploeg met Björn Rzoka 

& Elisabeth Meuleman in het Vlaams 

Parlement, Evita Willaert & Stefaan 

Van Hecke in de Kamer en natuurlijk 

Petra De Sutter als ons Groene 

gezicht in Europa. 

GROEN BESTUURT MEE 
DE PROVINCIE
Er waait een nieuwe wind door de 

provincie Oost-Vlaanderen. 

Gesteund door een stevig 

mandaat van de kiezer, maakt 

Groen sinds dit jaar immers voor 

de eerste keer deel uit van het 

Provinciebestuur. 

Groen drukte al haar duidelijke 

stempel op het bestuursakkoord. 

Onze Groene gedeputeerde Riet 

GIllis kreeg onder andere de 

bevoegdheden Klimaat, Natuur, 

Mobiliteit en Energie. Samen met 

provincieraadsleden Elisabet 

Dooms, Koen Roman, Lut De 

Jaeger en Hans Mestdagh werkt 

ze de komende 5 jaar iedere dag 

verder aan een duurzame en 

klimaatgezonde provincie voor alle 

Oost-Vlamingen. 

PROVINCIALE PROJECTEN VOOR DUURZAME 
TOEKOMST KRIJGEN GROEN GEZICHT. 

De provincie heeft een belangrijke roller als trekker in samenwerkingsprojecten 

tussen de lokale besturen en middenveldorganisaties. Dat hebben we als Groen 

goed begrepen. Vanuit de meerderheid geeft onze provinciale fractie dan ook 

richting aan deze 'strategische projecten'. 

In Melle, Oosterzele, Merelbeke en Gavere mikken we met het project ‘Rodeland’ 

zo op bosuitbreiding en landschapsontwikkeling. Het is een nieuw initiatief, dat 

natuurverenigingen en landbouwers samenbrengt om een bosrijk landschap 

met ecologische corridors te creëren. Lokale landbouwers worden betrokken en 

worden in het beheer en de ontwikkeling van het landschap ondersteund. 

Het project ‘Spoorlijn 204’ gaat over de ontwikkeling van de oude spoorlijn 

tussen Gent, Zelzate en Terneuzen. Daarmee creëren we een duurzaam 

alternatief voor het goederen- en personenvervoer rondom North Sea Ports. 

Veel havenarbeiders kunnen in de toekomst zo met de trein naar het werk. 

In het Meetjesland tussen Beernem en Eeklo werkt de provincie dan weer aan 

het ‘Landschapspark Drongengoed’. In een gebied van bijna 750 hectare werken 

we aan het herstel van de dreven, bosuitbreiding, toeristische infrastructuur en 

een sterke kwalitatieve landbouw. 

Het zijn maar enkele voorbeelden van projecten, die een regionale trekker nodig 

hebben. Zo gaan we samen op zoek naar slimme duurzame alternatieven voor 

de uitdagingen van morgen.

REGIONAAL

© Hans Mestdagh

Riet Gillis, depute Oost-Vlaanderen 

Landschapsproject Rodeland: samen kansen creëren 
voor natuur, milieu en landbouw
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Jong Groen Eeklo koos een nieuw 

bestuur. Tom Vercruysse (25) 

wordt de nieuwe voorzitter. De 

Balgerhoekenaar heeft ambitieuze 

plannen. "Met zes activiteiten willen 

we het leuke aan het inhoudelijke 

koppelen." Het jaarthema? Identiteit 

en migratie. Eeklo mag zich aan een 

pak activiteiten verwachten. Ook 

jongeren van andere partijen zijn altijd 

welkom. "Een goed gesprek over de 

toekomst van Eeklo mag niet 

ophouden aan de partijgrenzen."

1
Eeklo werd geselecteerd als 

warme stad. Door de aandacht voor 

psychische kwetsbaarheid bij 

jongeren (door diverse diensten en 

partners) ontvangen we een kleine 

subsidiepot om acties rond 

geestelijke gezondheidszorg bij jonge 

mensen uit te voeren. Naast een 

subsidie krijgen we ook een leuke 

Warme William-bank! Weet jij een 

plekje waar deze leuke beer kan 

staan? 

2
Eeklo was blij met parkeervrij. En of 

onze markt herleefde met het 

strand! Twee jaar na de woelige 

start waren er vorige zomer enkel 

tevreden gezichten. Zowel 

commercieel als sociaal was het een 

schot in de roos. Groen blijft kiezen 

voor gezelligheid en voor ons mag dit 

in 2020 zelfs een volledige zomer zijn. 

Al hoeft het misschien niet elke dag 

volop fiësta te zijn. Een markt die 

uitnodigt, is altijd een succes. 

3
Een nieuw seizoen in cc De Herbakker 

ging van start. Jongeren onder de 

26 kunnen in ons cultuurcentrum 

genieten van een korting van 30% 

bij elk ticket voor theater- en 

muziekvoorstellingen. Neem snel 

eens een kijkje  op https://

www.eeklo.be/cultuurcentrum/ en 

boek je ticket voor een van de 

spetterende voorstellingen! Wie wil, 

kan ook een Uitpas kopen waarmee je 

leuke kortingen krijgt. 

4
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Doeners uit Eeklo lopen op kop in een eerlijke, 
gezonde en menselijke samenleving. Geef ze een duwtje in de rug. 
Doe mee met politiek waar je blij van wordt.

ZONDAG 5 JANUARI 2020 - 11:00 UUR

KOM JE MEE KLINKEN 
OP HET NIEUWE JAAR TIJDENS DE 

NIEUWJAARSRECEPTIE VAN GROEN EEKLO?

JE BENT WELKOM IN
WIJKCENTRUM DE KRING

SITE ZUIDKAAI

Groen Eeklo 

Janick Smessaert - voorzitter

Eduard Neelemanslaan 6

9900 Eeklo

09.378.32.10

janick.smessaert@groen.be 

www.groeneeklo.be 

     www.facebook.com/groeneeklo

Verantwoordelijke uitgever: Meyrem Almaci,
Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel

Deze krant is informatief drukwerk en valt dus niet onder de 
regels van reclamedrukwerk. Hier wordt waterloos gedrukt bij 
Eco Print Center. Zo vermijden we een energieverslindende 
droogoven, sparen we liters water uit en werken de drukkers in 
een gezonde werkomgeving.  Niets in deze uitgave mag worden 
vermenigvuldigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van 
de uitgever.




