
 

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. 

 

 

Aanpassen verkavelingsvoorschriften Klaverhoek 

 

In de Klaverhoek werd vorig jaar vastgesteld dat er verrassend veel niet-

vergunde verhardingen aanwezig waren. In de afweging tussen 

waterinfiltratie en de voorziene rioolcapaciteit is het belangrijk (zeker met 

de sterkere stormen die de klimaatsverandering zullen brengen) dat 

iedereen zich houdt aan de maximale verharding die is voorgeschreven in 

de bouwvergunning. Zo niet neemt de kans toe dat de riolering het water 

op piekmomenten niet kan slikken en zouden overstromingen kunnen 

ontstaan. Na overleg met de buren bleek dat de verkavelaar hier een fout 

had gemaakt. Samen met de mensen uit de buurt zijn we tot een 

oplossing gekomen. We compenseren de bijkomende verharding door de 

groene bermen te herstellen en zo de mensen van de buurt de 

mogelijkheid tot regularisatie te bieden. 

Lees verder > 

https://www.groeneeklo.be/aanpassen_verkavelingsvoorschriften_klaverhoek?e=917b4fc46352c54fff5a99242264f93b&utm_source=groenoostvlaanderen&utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief04&n=1


Stad houdt de Waterstofboot nog even af 

 

Stad Eeklo die een energieproject afslaat. Toch niet met Groen? Toch 

wel. Want meer dan een aankondigingspolitiek willen we gaan voor 

ambitieuze maar realistische projecten. De waterstoftechnologie staat nog 

teveel in de kinderschoenen. Over de mogelijkheden qua opslag en 

omslag zijn we het eens, over de commerciële haalbaarheid nog niet: een 

waterstoftankstation kost 2,5 M euro. Dus nu al een beslissing nemen dat 

er absoluut een tankstation moet komen lijkt ons voorbarig. 

Lees verder > 

 

 

De vijfde Groene Pluim, traditioneel uitgereikt op de sympathisantendag 

van Groen, was een heel speciale. Ze ging namelijk naar een ambtenaar 

die een maand geleden op pensioen ging: Dirk Waelput. Schepen Bob 

D’Haeseleer spreekt liever over een “ambtenaar emeritus” dan over een 

ambtenaar op rust. 

Volgens schepen Bob D'Haeseleer kan de bijdrage van Dirk Waelput aan 

Eeklo moeilijk overschat worden. "Dirk ligt aan de basis van zowat elk 

ecologisch project dat de voorbije 30 jaar is gerealiseerd." 

Lees verder > 

 

https://www.groeneeklo.be/stad_houdt_de_waterstofboot_nog_even_af?e=917b4fc46352c54fff5a99242264f93b&utm_source=groenoostvlaanderen&utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief04&n=2
https://www.groeneeklo.be/groen_pluim_2019?e=917b4fc46352c54fff5a99242264f93b&utm_source=groenoostvlaanderen&utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief04&n=3


 

Een Groen golfje... 

Op 26 mei hebben we met velen reikhalzend uitgekeken naar het 

verzilveren van de hoop op een nieuw beleid, een Plan A, voor de 

volgende generaties. Alhoewel Groen niet in het verliezend kamp zit -  op 

veel plaatsen doen we het zelfs heel goed - is de grootte van de ruk naar 

radicaal rechts toch een verrassing van formaat. Ook in onze stad... 

Wij blijven voor een andere politiek ijveren. Nu meer dan ooit. Voor een 

politiek van hoop en verbinding. Waar we bezorgdheden wegnemen en 

bruggen bouwen. 

Laat ons de komende jaren samen opbouwen in plaats van afbreken. Op 

zoek naar wat werkt en ons verbindt. Zodat we met meer vertrouwen naar 

de toekomst kunnen kijken. En we eindelijk mekaar beter leren kennen en 

samenwerken aan een nieuw verhaal. 

Daar gaan wij ons met die nieuwe ploeg volop voor smijten. Voor een 

nieuw perspectief en een andere politiek. 

Maar daarvoor hebben we ook jou nodig. Sluit je vandaag aan bij onze 

groene beweging op www.groen.be/wordlid of nodig je vrienden uit en 

bouw mee aan een andere politiek. Samen kunnen we dit land 

veranderen. 

Lokale Groentjes 

Onze lokale kandidaten hebben ook een puik resultaat neergezet. Met 

respectievelijk 4153 en 2648 voorkeurstemmen hebben Isaura Calsyn en 

Femke Van Durme niet moeten onderdoen voor vele anderen: 

https://www.groenoostvlaanderen.be/r?u=qDHl-WlI0QuxV7BpMCfOIu4PCN7Xj9x2ukvSsqgEFp9XYz5R1q7RNHpd4DXkQTIccwOhSL8xXsC1FP9JKTVmskPf_YrKbJCPKunPkaVhelBtClCD_YKvQMd2mnCl_z6RKQNryh7HFBEHyaZotEYCOg2fg8TsSi0aHTscVhZ5dV9BSEFwioT616riUcYW3KT-&e=917b4fc46352c54fff5a99242264f93b&utm_source=groenoostvlaanderen&utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief04&n=4


"Het was alweer een intensieve campagne, die misschien iets te vroeg 

kwam na de lokale verkiezingen. We bekomen nog even van de uitslag. 

Die was minder dan verwacht, en de resultaten van het Vlaams Belang 

kwamen hard binnen. Maar de kracht van deze groep is onze positiviteit 

en wilskracht! Onze twee Eeklose kandidaten scoorden goed. En daar 

droegen jullie allemaal een steentje aan bij. Daarom willen we jullie van 

harte bedanken voor alle steun, enthousiasme en inzet in deze 

campagne. Op naar de volgende uitdaging!" 

Warme groeten,  

Isaura en Femke  

 

 

Nieuwe groentjes? 

Graag delen wij het nieuws dat de familie van Wim De Smet is uitgebreid 

met de kleine spruit Lex.  

Daarnaast is Marie-Christine Buyck ook oma geworden van een fijne 

kleindochter Elise-Marie. 

Allen van harte proficiat. 

 

 

 



Internet of ongewenste-reclame-net? 

Plots was het genoeg. Je zoekt via Google op wat zoal bestaat aan 

soorten trolleys en lap: zowat elke pagina toont daarna reclame voor 

(verkopers van) trolleys. 

Bedrijven als Google leven van die reclame inkomsten en willen die dan 

natuurlijk ook zo precies mogelijk aansturen. Door elke klik te volgen leren 

ze je beter kennen dan de meeste van je vrienden. Naast het feit dat ik dit 

eigenlijk een inbreuk vind op mijn privacy is het ook gewoon vervelend om 

je door al die reclame te moeten worstelen. 

Ik gebruikte al jaren Firefox als browser en ondertussen is DuckDuckGo 

mijn favoriete zoekmachine. Je moet het maar eens googelen. 

DuckDuckGo volgt je niet en blokkeert het grootste deel van de verborgen 

“trackers” (zelfs de “duimpjes” van Facebook) als je DuckDuckGo Privacy 

Essentials gebruikt. Meer nog: er zijn meerdere add-ons beschikbaar 

waarmee je de reclame pop-ups blokkeert. Zelf gebruik ik Adblock Plus en 

AdGuard. 

Soms kom je wel eens op een website die niet werkt zolang je die add-

ons aan hebt staan, maar dat is voor mij eigenlijk al een aanwijzing om ze 

niet te raadplegen.  

Geloof me, het werkt. En het leven op internet wordt er een stuk rustiger 

en aangenamer op. 

FrankS. 

 



 

9 juni: Kanaalfeesten in Lievegem en Eeklo  

17 juni: Gemeenteraad  

18 juni: Infowandeling Hartwijk  

26 juni: Geefmarkt  

 

 

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. 

 

 

 

 

 

https://www.groenoostvlaanderen.be/r?u=27Ax0UmWOX2J8J_QwK9Z6nmUUukZrx1xgsPFq6NPPOU0FRV1uJqiMgUCOZsOrj8kesaj7WxS9j9AE6bk0ZjIeP-gLlPGHjTRgg-0cyqQtfMbFji_tu57Eaqb2tUF2i2fIV4QMY-gyaSsOK0saFtO1w&e=917b4fc46352c54fff5a99242264f93b&utm_source=groenoostvlaanderen&utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief04&n=5
https://www.groenoostvlaanderen.be/r?u=DRErpA8FXITiS_-vRAGuS1LSHVhpulbU3KKeWpG7imbbtduwoWsfZYmbKKjmoqbI&e=917b4fc46352c54fff5a99242264f93b&utm_source=groenoostvlaanderen&utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief04&n=6
https://www.groenoostvlaanderen.be/r?u=qlGnWSkhpK_H0B1LPpNhuQ-I_OWNGR_mHYJ-kGqXnxs&e=917b4fc46352c54fff5a99242264f93b&utm_source=groenoostvlaanderen&utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief04&n=7
https://www.groenoostvlaanderen.be/r?u=27Ax0UmWOX2J8J_QwK9Z6nmUUukZrx1xgsPFq6NPPOW0k-WioRYb-L9e3JxJWJwHV5vHwTlMJlXBM8CO_NywuvE58tLHCNx_KlBujgS1xVk&e=917b4fc46352c54fff5a99242264f93b&utm_source=groenoostvlaanderen&utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief04&n=8
https://www.groenoostvlaanderen.be/r?u=27Ax0UmWOX2J8J_QwK9Z6nmUUukZrx1xgsPFq6NPPOVg132d7wVWEPzYbMw3iBU3HSLcOu7i3Ayw2fU9bpP8Mw&e=917b4fc46352c54fff5a99242264f93b&utm_source=groenoostvlaanderen&utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief04&n=9
mailto:info@groeneeklo.be
https://www.groeneeklo.be/doe_mee?e=917b4fc46352c54fff5a99242264f93b&utm_source=groenoostvlaanderen&utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief04&n=10
https://www.groeneeklo.be/?e=917b4fc46352c54fff5a99242264f93b&utm_source=groenoostvlaanderen&utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief04&n=11

