Beste
Met onze maandelijkse nieuwsbrief willen we iedereen op de
hoogte brengen van alle nieuwtjes en nuttige info binnen onze
groep. De voorstellen die we in de gemeenteraad of in een van
de verschillende gemeentelijke adviesraden hebben gelanceerd,
verdedigd of afgekeurd. Nieuwtjes waar we als groenen iets over
te vertellen hebben zullen aan bod komen. Tevens vind je hier
een opsomming van aankomende activiteiten.

Groen wil maximale toegankelijkheid
voor minder mobiele cultuurliefhebbers.
Op de gemeenteraad van 18 februari stelde gemeenteraadslid
Janick Smessaert de vraag aan het stadsbestuur of het mogelijk
was om de toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers in het
Cultuurcentrum De Herbakker te bevorderen. Een
rolstoelgebruiker had recentelijk geen toegang gekregen tot een
voorstelling georganiseerd door derden. De reden was banaal:
rolstoelen toelaten betekent een extra inname van plaats en dus
minder verkoop van kaarten.
Lees verder >

Speelkansen voor elk kind

Toegankelijke speeltuintjes waar ook kinderen met een
beperking kunnen spelen. Dat is een van de doelstellingen van
Groen Eeklo. Dus weg met de aparte speeltuinen, waar liefst zo
weinig mogelijk confrontatie is met wie ‘anders’ is. Wij gaan
liever positief om met verschillen. Inclusiviteit betekent dat
kinderen mét en zonder beperking samen kunnen spelen, met
respect en zorg voor elkaar.
Lees verder >

Heb je al van Sign for my Future gehoord?
Sign for my Future is het breedste klimaatinitiatief ooit in
België. Voor de allereerste keer werken bedrijfsleiders,
middenveldorganisaties, rectoren, wetenschappers, jonge en
oude burgers en de Belgische media samen. Ze roepen alle
Belgen op om te tekenen op signformyfuture.be en zo onze
regeringen te vragen om eindelijk werk te maken van een
krachtig klimaatbeleid. Concreet wil dat zeggen dat België
klimaatneutraal moet zijn voor 2050 en al in de komende 5 jaar
de uitstoot noemenswaardig verminderen en zo onze toekomst
en die van onze kinderen te redden.
Ook wij steunen Sign for my Future.

Hoe meer handtekeningen we verzamelen, hoe krachtiger ons
signaal. Krijgen we ook jouw steun?
Teken ook voor het klimaat > www.signformyfuture.be

Wij willen niet dat banken ons geld nog geven aan bedrijven die
fossiele brandstoffen opgraven en verbranden. Daarmee
versterken ze de klimaatopwarming.
Daarom willen wij samen met zoveel mogelijk mensen en
organisaties de banken voor een ultimatum stellen: move your
money, of wij doen het zelf. Onderteken je mee?

Het is eenvoudig: (1) of je bank keurt op haar algemene
vergadering in het voorjaar van 2019 een resolutie goed die haar
beleid in lijn brengt met het klimaatakkoord van Parijs, (2) of alle
ondertekenaars veranderen in juni 2019 samen van bank.

Een campagne met steun van Greenpeace, Hart boven Hard,
FairFin en D'URGENT
In alliantie met de "Fossil Banks, No Thanks" campagne
van Banktrack
Ik doe mee!

Maak je PMD-zak lichter!

Iedereen heeft metaalafval zoals lege blikjes en kroonkurken.
Ook elektrische kabels zijn welkom. Wij brengen het (netjes
uitgesorteerd per metaalsoort) naar een erkende
verwerkingsfirma voor oud ijzer. Met de opbrengst kan
Natuurpunt nieuwe stukjes natuur in het Meetjesland aankopen
en openstellen.
Ook door oude gsm’s en batterijen te recycleren kunnen we
meer natuur in Vlaanderen aankopen en openstellen (lees
meer). Geef ze apart af in het inzamelpunt.
Dat is drie keer winst voor jou én de natuur:
o
o
o

wij helpen je van je afval af
alles wordt netjes gesorteerd en gerecycleerd
je bouwt mee aan meer natuur in de streek
(waardoor je er zelf ook van kan genieten)

Inzamelpunten:
Wim Slabbaert, Euromarktstraat 18
- secretaris@NPMeetjesland.be, 0479 89 01 25
Natuurpunt en Partners Meetjesland, stationsgebouw, K.
Astridplein 1 - openingsuren

o
o

o
o

9 maart: Ledenvergadering - Stadskantoor - 10u00
5 mei: boekvoorstelling Evita Willaert - Bakkerei 11u00
19 mei: Fietstocht (organisatie: Jong Groen Eeklo)
19 mei: Leden- & Sympathisantendag

Heb je ideeën of suggesties, weet je van een evenement of actie
dat in de kijker zou kunnen gezet worden, geef het ons door. Wij
bekijken of het in een volgende nieuwsbrief kan opgenomen
worden.
Emailen kan naar: info@groeneeklo.be.

