Beste,
Met onze 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.

Meer woonkwaliteit in de visgraatstraten

Het Eeklose stadsbestuur zet in op het verhogen van de woonkwaliteit in de
visgraatstraten. Daarom zal voortaan de voorkeur gegeven worden aan
projecten waarbij bestaande gezinswoningen behouden blijven en niet
ingedeeld worden in meerdere wooneenheden.
Lees verder >

Jeugdkorting in CC Herbakker

Op de gemeenteraad van 23 april werd het voorstel om een
jongerenkorting van 30% in te voeren voor jongeren tussen 12 en 26 jaar

voor alle avondvoorstellingen (excl. film- en familievoorstellingen) unaniem
goedgekeurd.
Lees verder >

Doortocht N9 Eeklo wordt aangepakt

Het stadsbestuur heeft sinds haar aantreden laten blijken dat de Eeklose
doortocht veiliger en aangenamer moet worden. Het autostradegevoel moet
plaats maken voor een promenadegevoel. In afwachting van de aanleg van
de Ring worden de eerste stappen gezet om de doelstelling te bereiken.
Grotere ingrepen zullen pas kunnen plaatsvinden na de realisatie van de
ringweg.
Lees verder >

Eeklo Beach

Het stadsbestuur streeft ernaar om ook tijdens de vakantie meer leven in
het centrum te brengen. Tussen 31 juli en half augustus wordt de markt
omgetoverd tot een heus strand waar veel activiteiten zullen plaatsvinden.
Groot en klein zijn welkom op ‘Eeklo strand’.
Lees verder >

RUP Heldenpark

Op de gemeenteraad werden de voorlopige plannen voor de heraanleg van
de zwembadsite voorgelegd. Op de plaats waar nu het oude zwembad en
de aanliggende recreatie ligt komt er een woonzone en uitbreiding van het
Heldenpark. Er wordt plaats voorzien voor 16 tot 36 kwalitatieve
appartementen in 3 lagen op een grondoppervlakte van ongeveer 1000m²
die mooi inpassen in de groene omgeving.
Lees verder >

“Elke zomer weer hetzelfde liedje, het begon al in mijn kindertijd" … over de
eb en vloed van het leven… het integraal betoog van Mátyás van op de
gemeenteraad. Dit is een opiniestuk bedoelt om mensen aan het denken te
zetten, zeker niet om mensen te viseren. Veel leesplezier.

Tentoonstelling Beeldenstorm van zaterdag 27 april tot zondag 5 mei in
het Godshuis (Leemweg 11 te Sint-Laureins).
Lees verder >
Op zondag 28 april bent u welkom op Sente Swingt. Vanaf 14u kunt u
gratis genieten van het talent van de leerlingen van de muziekschool.
Lees verder >

Op 27 april 2019 van 17u30 tot 18u30 in de theaterzaal van GO!
Atheneum Eeklo, Eikelstraat 41, 9900 Eeklo houdt Fleur Foré een
theatershow met vertelsels van haarzelf, aangevuld met muziek gebracht
samen met haar Soul Mates.
Lees verder >

Boekvoorstelling 'Gezonde loopbanen' - Evita Willaert
Zondag 5 mei om 11u00 - Bakkerei Cultuur Café, Pastoor De Nevestraat
12
Evita Willaert sprak uitgebreid met 12 mensen over hun werk en leven en
schreef hun verhalen neer. Het zijn verhalen die herkenbaar zijn voor velen
en tekenend voor wat er vandaag op de arbeidsmarkt goed én fout loopt.
Tegelijk formuleert Evita, gesteund door enkele arbeidsmarktspecialisten,
ook haar eigen visie op de loopbanen van de toekomst. Want het kan
anders.
Evita komt zelf vertellen over het boek, ondersteund door de getuigenis van
Els Heyde. Aansluitend komt Koen Dewulf vertellen over de achtergrond
van zijn carrièreswitch.

Leden- en sympathisantendag
Naar jaarlijkse gewoonte organiseren we op zondag 19 mei onze leden- en
sympathisantendag. In de ochtend houden we een klimaatfietstocht
(vertrekpunt Markt Eeklo). 's Middags is er afspraak in de tuin van schepen
Bob D'Haeseleer.
Lees meer >
Inschrijven gewenst tegen 9 mei.

Tuinborden
Het campagneteam is op zoek naar iemand die ons in de week van 29/04 05/05 wil helpen met het plaatsen van tuinborden! Specifiek zijn we nog op
zoek naar een auto + aanhangwagen of een bestelwagen en wat helpende
handjes die ons een dagje kunnen helpen! Interesse? Neem gerust contact
op met Jonas op 0492/78.03.34!

Getuigen
Ben je geïnteresseerd om op te treden als getuige in de telbureaus voor de
federale, Vlaamse of Europese verkiezingen van 26 mei 2019, geef je dan
op bij onze lokale secretaris Jonas Deilgat (jonasdeilgat@gmail.com).

27 april: Ledenvergadering
5 mei: Boekvoorstelling Evita Willaert
5 mei: Lokaal markt / Bloemenmarkt
19 mei: Leden- en 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.
Weet je iemand die onze maandelijkse nieuwsbrief ook zou willen ontvangen, dan
kan je verwijzen naar onze website voor het achterlaten van emailgegevens.

