
Hier

"Na windenergie en een 
warmtenet werd het tijd 
om richting zonne-
energie te kijken.''

LAAT DE ZON IN JE HUIS, 
ZE SCHIJNT TOCH VOOR ...
Eeklo kijkt trots terug op een 

traditie van twintig jaar groene 

energie. De gemeente is 

voortrekker in Vlaanderen én 

Europa.

Ook de manier waarop en het idee 

erachter trekt alsmaar vaker de 

aandacht. "De energietransitie voor 

iedereen mogelijk maken, staat 

centraal in elk project ", zegt schepen 

Bob D'Haeseleer.  

Na windenergie en een warmtenet 

werd het tijd om richting zonne-

energie te kijken. Om ons ambitieus 

en noodzakelijk klimaatdoel te halen, 

moeten in 2030 op 60% van alle 

Eeklose daken zonnepanelen liggen.   

Mooi als doel, maar in praktijk is zo'n 

investering voor slechts iets meer 

dan  10% van de mensen mogelijk .  

"Met - opnieuw - een uniek systeem 

willen we hier verandering in 

brengen", aldus onze schepen van 

Energie. "Iedereen betaalt elektriciteit. 

De truc is wat je toch uitgeeft aan 

facturen te gebruiken als afbetaling." 

Als test worden de daken van  

stadsgebouwen volgelegd met 

panelen. Hierin kunnen mensen 

zonder een eigen geschikt dak (omdat 

ze bijvoorbeeld geen eigen huis 

hebben of hun dak slecht 

georiënteerd is) mee investeren en 

rechtstreeks goedkope lokale 

stroom afnemen. In een volgende 

fase spreken we  grootverbruikers 

met een groot dak, zoals scholen, 

kantoren en winkels aan. Uiteindelijk 

willen we dit aanbod voor iedereen 

mogelijk maken. "Als testcase voor 

Vlaanderen hopen we hier wel op 

enige soepelheid", zegt Bob. 

Heb je interesse om jouw dak ter 

beschikking te stellen? Mail dan 

vrijblijvend naar zon@eeklo.be.

in Eeklo

Op de boerderij

Cultuur coronaproof

De Paterskerk

© JVHDe Groen-mandatarissen op een zonnige namiddag met zicht op de 
Eeklose daken. Staat het team binnenkort tussen de zonnepanelen? 



HIER

Simon en Mauri
OP DE EEKLOSE DICHTERBIJ-BOERDERIJ  

Je bent wat je eet. Die uitspraak staat nog altijd als een huis. Dat werd nog 

zichtbaarder tijdens de eerste week van de lockdown. Gezondheid kwam plots 

centraal in ons leven te staan. We maakten van boodschappen doen opnieuw 

een deugd. Er kwam weer tijd om te koken en groenten bij de boer halen, werd 

een activiteit. Sinds begin dit jaar zitten hoevewinkels en dichtbij-

boerderijen in Vlaanderen in de lift. Eeklo kent naast talloze moestuintjes ook 

zo'n twee boerderijen. In de Moeie kan je bij Mauri en Simon terecht bij de CSA-

boerderij "De Moeiakker" en in de Vrombautstraat is Dieter al jaren het  

boegbeeld van "'t Pauwenhof". Drie jonge ondernemers hebben er een echt 

boerenjaar op zitten. Want in Eeklo had de lockdown een onverwacht positief 

effect volgens Dieter: "We hebben onze winkel moeten uitbreiden en extra 

personeel aanwerven". "Zeker voor kinderen is dit een klein en leerrijk avontuur 

over waar ons voedsel vandaan komt", vertelt Simon. Ongeveer drie jaar 

geleden kochten Mauri en Simon deze boerderij over van de stad, die daar - in 

het kader van bosuitbreiding - een heel gebied had verworven. "Ondertussen is 

ons tweede plantseizoen achter de rug en we mogen zeker niet klagen. Een 

jaarabonnement voor groenten is iets nieuws, maar de mensen zijn 

enthousiast en elk jaar melden zich meer kandidaten aan", zegt Mauri. "Voor 

omgerekend de prijs van 1 euro per dag per volwassen persoon krijg je 

groenten recht van het veld." Ondertussen maken ongeveer 150 gezinnen deel 

uit van de gemeenschap rond de boerderij van de Moeiakker. "Voor volgend 

plantseizoen in 2021 hebben we nog enkele plekken over, en als het nodig is, 

breiden we uit", klinkt het enthousiast. Groen wenst de Moeiakker en het 

Pauwenhof alvast veel succes!

Simon en Mauri op het veld. ©CSA de Moeiakker



IN ’T 
KORT

HIER

"Het project Paterskerk heeft 
alles. Het mag geen tweede 
Gouden Leeuw worden."

CULTUUR IN CORONATIJDEN

De coronacrisis heeft de cultuursector hard getroffen. Ontmoetingen en 

samenkomen, dé basis van cultuurbeleving, werden als eerste stopgezet en 

als laatste terug opgestart. Geleidelijk aan proberen we dit weer op te 

bouwen.Tegelijkertijd zoeken we naar alternatieven om cultuur te beleven.  

Vorig jaar kochten we materiaal aan om  streaming te voorzien in ons 

cultuurcentrum. Het streamingverhaal kwam in een stroomversnelling terecht. 

Zo werd Herbakker-TV geboren. 

HERBAKKER-TV

Herbakker-TV is het nieuwe digitale YouTube-kanaal van cultuurcentrum De 

Herbakker. Kleine concerten van lokale bands, interviews, een kijkje nemen 

backstage... De trouwe Herbakkerfan vindt hier een extra aanbod als 

aanvulling op de programmatie in de zaal. Eind september gingen we hiermee 

STERK, DE PATERSKERK

De overheid stelde subsidies ter 

beschikking van de lokale 

besturen om de IMPACT VAN DE 

CORONACRISIS te milderen voor 

de meest KWETSBAREN. Het 

Sociaal Huis werkte hiervoor een 

actieplan uit gebaseerd op DRIE 

PRIORITEITEN: de digitale kloof 

verkleinen, de mentale veerkracht 

versterken en de meest kwetsba-

ren financieel ondersteunen.

1 . Er  wordt ingezet op het 

beschikbaar stellen van 

computers voor de meest 

kwetsbaren. Naast 

afstandsonderwijs verloopt ook 

dienstverlening alsmaar meer 

online. Het aanbod rond DIGITALE 

(BASIS)VAARDIGHEDEN voor 

sociaal achtergestelde inwoners 

wordt daarom voort uitgebreid.

2. De coronamaatregelen hebben 

een grote impact op het MENTAAL 

WELZIJN van veel mensen. 

Daarom komen er buurtacties om 

de sociale cohesie te versterken 

en de eenzaamheid te doorbreken. 

Door  samen te werken met 

bestaande organisaties in Eeklo 

wil men de beschikbaarheid en 

betaalbaarheid van 

psychologische bijstand verhogen.

3. Het Sociaal Huis onderneemt  

acties om financieel kwetsbare 

inwoners te bereiken. Via de 

Wiekie-bonnen wordt hun 

CONSUMPTIEBUDGET opgekrikt. 

Het OCMW kan de extra toelage 

gebruiken voor individuele 

tussenkomsten voor behoeftigen, 

zoals medicatie en boodschappen 

bij de kruidenier. 

Marie-Christine Buyck, Bijzonder 

Comité van de Sociale Dienst

ISAURA CALSYN
Schepen van Jeugd, Cultuur en Onderwijs
Isaura.Calsyn@Eeklo.be

BOB D'HAESELEER
Schepen van Stadsvernieuwing

Bob.DHaeseleer@Eeklo.be

van start. Surf zeker 's naar 

www.youtube.com/user/

ccdeherbakker! 

DUWTJE IN DE RUG
Ook culturele organisaties zoals de 

N9 hadden het de afgelopen periode 

moeilijk. Door een te kleine capaciteit 

in de huidige zaal, stelde muziekclub 

N9 ons de vraag of we wilden 

meedenken naar oplossingen. Tot 

december kan N9 op de dagen van zijn 

concerten jeugdcentrum Kubiek

gebruiken voor zijn programmatie. 

Hiermee willen we hét muziekhuis in 

het Meetjesland een duwtje in de rug 

geven. Het noodfonds zorgde voor 

een mooie dotatie, die we ook 

gebruiken om andere verenigingen in 

jeugd, cultuur en sport extra te 

ondersteunen.

Eén van de ondergewaardeerde 

parels in Eeklo is de Paterskerk. 

Cultuur-historisch qua erfgoed, 

ecologisch door de parktuin, en 

ruimtelijk door zijn ligging. Alleen is de 

site errond door de jaren heen volle-

dig dichtgebouwd en is het een juri-

disch kluwen van eigendommen en 

koterijen geworden. In het kader van 

een subsidieaanvraag zijn wij heel blij 

dat we - met Groen in de meerder-

heid - eindelijk de verantwoordelijk-

heid nemen om deze gronden te 

verwerven en deze plek in het hart 

van onze stad zijn waarde terug te 

geven. Als verkeersveilige link

tussen de markt en de grote 

scholengroep van COLTD. Als 

toekomstig centraal park. Als directe 

opwaardering voor alle kleine huizen 

errond en de leefkwaliteit in het 

centrum. En als nieuwe locatie voor 

de stadsdiensten. Na decennia van 

stilstand lijken alle  puzzelstukjes 

eindelijk samen te vallen. Een 

moment dat we niet mogen laten 

schieten. En waarbij we reikhalzend 

uitkijken naar het oordeel van de 

jury. Deze subsidies zouden ons de 

mogelijkheid geven om de lat voor dit 

project nóg hoger te leggen.



Het moet gezegd: we zijn trots op het regeerakkoord. Want het staat vol oplossingen 
en geeft ons land een nieuwe toekomst. En maar goed ook: het is hoog tijd om te doen 

wat nodig is. Voor het klimaat, voor wie het moeilijk heeft, en voor onze gezondheid 
en ons geluk. Hieronder vind je een korte opsomming van de belangrijkste punten.

ZO DOEN WE WAT NODIG IS

GROEN

Voor de helden van de zorg

Het applaus voor zorgpersoneel zetten we om in 
hogere lonen en betere arbeidsomstandigheden. 
En als patiënt ga je minder betalen. Ook 
komt er eindelijk een volwaardig budget 
voor geestelijke gezondheidszorg.

Voor een leven in balans

Het geboorteverlof verdubbelt: we gaan van 
tien naar twintig dagen. Zo kunnen vaders en 
meeouders van bij het prille begin meer voor hun 
kinderen zorgen. Tele- en thuiswerk blijven we 
trouwens aanmoedigen – ook na de coronacrisis. ■

Voor wie het moeilijk heeft

Volledige loopbaan achter de rug? Dan heb 
je recht op een minimumpensioen van 1500 
euro. Daarnaast evolueren we naar hetzelfde 
pensioenstelsel voor iedereen, of je nu werk-
nemer, zelfstandige of ambtenaar bent.

Voor eerlijke belastingen

Dankzij een solidariteitsbijdrage dragen de 
grootste vermogens eerlijk bij. Ook multinationale 
techbedrijven doen dat, in de vorm van een 
digitalservice-belasting. Daarnaast scherpen 
we de strijd tegen fiscale fraude stevig aan.

Voor duurzame energie

We nemen het energiebeleid in eigen handen, 
maken de weg vrij voor hernieuwbare energie en 
zijn een partner voor iedereen die investeert. De 
kernuitstap komt er zoals gepland. Daarnaast 
zorgen we zo snel mogelijk voor meer 
windenergieproductie op de Noordzee. En je 
energiefactuur? Die blijft onder controle.

Voor een beter klimaat

We gaan weg van fossiel, sluiten ons 
aan bij de koplopers van Europa en kiezen 
voor een broeikasgasreductie van 55 
procent tegen 2030. En tegen 2040 is de 
overheid volledig klimaatneutraal. Ontdek de volledige samenvatting van het 

akkoord op www.groen.be/regeerakkoord



GROEN

Maak kennis met onze groene ministers: Petra en Tinne

© Jesse De MeulenaerePetra De Sutter (links) wordt vicepremier en minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven, Tinne Van der Straeten (rechts) wordt minister 
van Energie.

Misschien ken je ze al lang. Of misschien zie je hun gezicht en naam voor de eerste keer. Wat 
het ook is, één ding staat vast: kersverse Groen-ministers Petra De Sutter en Tinne Van der 
Straeten waren nooit eerder zó klaar om te doen wat nodig is. De eerste als vicepremier en 
minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven, de tweede als minister van Energie. 
Hieronder beantwoorden de dames drie vragen over verleden, toekomst en heden.

Petra De Sutter

• 57 jaar
• woont in Horebeke
• werkte lang als gynaecologe 

en fertiliteitsexperte
• schreef samen met Groen-voorzitster 

Meyrem Almaci het boek ‘De goede 
kant op: kansen na corona’

Tinne Van der Straeten

• 42 jaar
• woont in Koekelberg
• specialiseerde zich als juriste 

in energie en klimaat
• heeft twee dochters, leest veel en 

graag en doet af en toe aan yoga

Wat deed je hiervoor?
Petra: ‘Sinds 2019 was ik lid van het Europees Par-
lement. Ik werd daar de eerste groene voorzitter 
van de Commissie Interne markt en Consumen-
tenzaken. Daarvoor zetelde ik in de Senaat en in de 
Raad van Europa. Van beroep ben ik gynaecologe 
en fertiliteitsexperte, en ik stond vroeger aan het 
hoofd van de afdeling Reproductieve Geneeskunde 
van het Universitair Ziekenhuis Gent.’

Tinne: ‘Ik maakte in 2019 na tien jaar mijn come-
back in de nationale politiek. Toen werd ik verko-
zen op een Brusselse Ecolo-Groen-lijst. Daarvoor 
werkte ik als advocate en adviseerde ik energie-
bedrijven – energie is waar mijn expertise én mijn 
hart ligt.’

Wat wil je als minister bereiken?
Petra: ‘Ik wil de overheid moderniseren en digi-
taliseren. Want zo wordt ze sterker en betrouw-
baarder, en kan ze zich beter inzetten voor het 
algemeen belang. Burgers worden beter geholpen, 
ambtenaren halen meer uit hun job. Bovendien 

zagen we tijdens de coronacrisis hoe onmisbaar 
een sterke overheid is.’

Tinne: ‘Ik wil eerst en vooral de weg vrijmaken voor 
investeringen in hernieuwbare energie. En ik ben 
optimistisch, want samen met de ministers van 
Klimaat en Mobiliteit (beiden van Ecolo, red.) heb-
ben we alle hefbomen in handen voor een groene 
ommekeer. Daarnaast wil ik duizenden lokale jobs 
creëren en energiefacturen betaalbaar maken, en 
hoop ik dat mensen tegen 2024 anders kijken naar 
het thema energie. Dat ze het zullen zien als een 
kans, en niet als symbool voor kommer en kwel.’

Wat staat er eerst op je agenda?
Tinne: ‘Er valt geen tijd te verliezen. We hebben 

al gesproken met eurocommissaris Margrethe 
Vestager, de vicevoorzitster van de Europese 
Commissie, over de toekomst van de Belgische 
energie. En binnen kort zitten we rond de tafel met 
alle Belgische energieministers.’

Petra: ‘Eerst gaan we zo snel mogelijk de ver-
schillende overheidsdiensten en -bedrijven leren 
kennen. En we gaan ook zien hoe we de groene ac-
centen uit het regeerakkoord in het ambtenaren-
apparaat krijgen.’ ■

‘Energie is waar 
mijn expertise én 
mijn hart ligt’
— TINNE VAN DER STRAETEN

‘Een sterke overheid 
kan zich beter 

inzette  vo�  het 
algemeen belang’

— PETRA DE SUTTER



BETERE BESCHERMING 
VOOR BOOM EN DIER

Bomen en dieren kunnen binnenkort 

rekenen op betere bescherming. Daar 

zorgde Kamerlid Stefaan Van Hecke 

voor.

“Vandaag bepaalt de wet dat de 

rechter verplicht is om een boom die 

te dicht bij de perceelsgrens staat, te 

laten kappen, ook als er geen hinder 

is”, verduidelijkt Stefaan. “Dat 

verandert. Fout geplante bomen 

zullen niet meer automatisch gekapt 

worden en de rechter zal rekening 

moeten houden met onder meer de 

milieuwaarde." Ook voor dieren komt 

er verandering: de wet erkent nu dat 

dieren gevoelsvermogen en 

biologische noden hebben, en geen 

gewone voorwerpen zijn, een 

belangrijk onderscheid dat het 

dierenwelzijn ten goede zal komen.

“De huidige wet, die stamt uit de 19de 

eeuw, krijgt zo eindelijk een update 

voor de 21ste eeuw”, besluit Stefaan. 

“Dit is een belangrijke stap, die de 

maatschappelijke bezorgdheid om 

klimaat, milieu en dierenwelzijn 

weerspiegelt.”

STEUN VOOR AANKOOP 
NATUUR

Sinds 1 januari kunnen erkende 

terreinbeherende natuur-

verenigingen rekenen op financiële 

ondersteuning vanuit de provincie. 

Oost-Vlaanderen subsidieert 20% 

van het aankoopbedrag van 

gronden waar men topnatuur 

creëert (‘natuurreservaat’ 

conform natuurdecreet). 

De subsidie loopt zelfs op tot 50% 

voor aankopen die de provinciale 

klimaatdoelstellingen helpen 

realiseren. Natuurpunt vzw en 

Durme vzw komen in aanmerking. 

Met Groen in de Oost-Vlaamse 

meerderheid maken we het 

verschil!

WE BESCHERMEN ONZE BIJEN

De Aziatische hoornaar bedreigt onze inheemse bijen en betekent een 

nachtmerrie voor imkers. Raadslid Koen Roman trekt aan de alarmbel en vanuit 

zijn bestuursfunctie bij de provinciale vzw Rato onderneemt hij actie. 

Rato zal onderzoeken hoe de hoornaar op een snelle en efficiënte manier 

bestreden kan worden om zo de gemeenten te kunnen bijstaan bij de bestrijding 

er van.

De provincie werkt, niet alleen via de provincieraad maar ook via de organen 

waarin de Groen-verkozen zetelen. Om te zien wie waar actief is en om ze een 

vraag te stellen surf je naar www.groenoostvlaanderen.be/onze_mensen

REGIONAAL

© Groen

© Koen Roman

© Isabelle Pateer
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Eeklo verwelkomt nieuwe school

Op 1 september opende Freinetschool 

De Kleine Helden haar deuren in de 

Boelare. Deze zomer bouwden de 

initiatiefnemers samen met de ouders 

een loods om tot een gezellig en 

duurzaam schoolgebouw.Mét groene 

speelplaats. In de Freinetschool staat 

ouderparticipatie centraal. Met dit 

extra aanbod versterken de Kleine 

Helden ons imago als scholenstad. 

Veel succes!

1
Jong Groen kiest nieuw bestuur

In het weekend van 19 september 

verkoos Jong Groen zijn nieuw 

bestuur. Femke van Durme  en Hanne 

Van Hecke  zijn covoorzitters. Maarten 

de Coninck en  Joachim Goethals 

sloten zich aan als bestuursleden. 

Wie als jongere graag zijn schouders 

zet onder een groen en dynamisch 

project, kan altijd een berichtje sturen 

via de Facebookpagina Jong Groen 

Eeklo!

2

Jeugdwerk Eeklo = sterk! 

Deze zomer genoten meer dan 300 

kinderen en jongeren van een veilig en 

zorgeloos kamp. De leiding en 

sympathisanten van de 

jeugdbewegingen zorgden voor een 

perfecte organisatie. Groen wil hen 

een dikke pluim geven. Na een zware 

coronaperiode had de jeugd dit dubbel 

en dik verdiend. De sfeerbeelden 

spreken boekdelen.

3
Participatie op het Parkplein 

Middenin de witte wijk ligt het 

Parkplein. Enkele bankjes, een 

basketring, maar vooral ook een 

stenen plein van betontegels. Tijd 

voor een opfrissing dus. Hoe dit 

pleintje eruit moet zien, vroegen we 

aan de buurt. Op basis van de 

resultaten wordt nu een  plan 

opgemaakt, dat we later dit najaar 

opnieuw aan de buurt voorleggen.  

4
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 WIJ GAAN DOEN

 WAT NODIG IS
MEER TREINEN, 

MINDER VERKEERSDODEN

Meer en betere treinen, meer Europese 

treinverbindingen, halvering van het 

aantal verkeersdoden tegen 2030

HELDEN VAN DE CRISIS

BELONEN
Hogere lonen, betere arbeidsvoorwaarden, minder 

werkdruk, en je factuur als patiënt blijft betaalbaar

JE LEVEN IN BALANS

20 dagen geboorteverlof voor vaders en 

meeouders, blijvende focus op tele- en thuiswerk

ARMOEDE AANPAKKEN EN

PENSIOENEN OPTREKKEN

1500 minimumpensioen, uitkeringen optrekken en 

zo kloof met armoedegrens verkleinen, sociale 

rechten zoveel mogelijk automatisch toekennen

BELGIË WEER GEZOND

55% minder uitstoot tegen 2030, gezondere 

lucht, minder plasticvervuiling, minder 

pesticiden en minder ontbossing

Onze groene ministers: Petra De Sutter (Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven, vicepremier) en Tinne Van der Straeten (Energie).

© Jesse De Meulenaere

ENERGIE IN EIGEN HANDEN

Fors investeren in hernieuwbare energie, 

kernuitstap komt er zoals gepland, en je 

energiefactuur blijft onder controle

 DOE JIJ MEE?

Met deze regering gaan we doen wat nodig is. Doe mee en word net als duizenden anderen lid van Groen. Dan ben je als 

eerste op de hoogte van het laatste nieuws over onze partij. En op congressen krijg je inspraak in de partijkoers.

W ORD VA ND A A G NOG L ID

Surf naar www.groen.be/wordlid. Of help ons om je stad of gemeente menselijker en gezonder 

te maken en sluit je aan bij een lokale groep op www.groen.be/injebuurt. 

Deze publicatie 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 omgeving. 

Verantwoordelijke uitgever: Meyrem Almaci, Van Orleystraat 5-11, 1000 Brussel. Niets in deze 
uitgave mag worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt zonder toestemming  van de uitgever. 
Deze krant is informatief drukwerk en valt dus niet onder de regels van reclamedrukwerk. 




