
 

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. 

 

 

U hoorde het wellicht op het nieuws of las het in de kranten; de Herbakker zou 

toch in verbouwing gaan! De pers is echter niet het meest genuanceerde 

communicatiemiddel, en daarom wou Isaura dan ook aan jullie de exacte 

bewoording van haar tussenkomst in de gemeenteraad meedelen. Zo zijn jullie 

volledig geïnformeerd moesten jullie daarover vragen krijgen.  

Lees verder > 

 

 

Woonwijzer 

 

https://www.groeneeklo.be/verbouwingen_cc_herbakker?e=d7e24a563c50ddf895a58ebdbd5e6923&utm_source=groenoostvlaanderen&utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief06&n=1


Groen is heel blij dat de gemeenteraad akkoord is gegaan met de 

samenwerking met de woonwijzer. 

Lees verder > 

Galgenstraat – Blakstraat worden échte woonstraten 

In de vorige legislatuur stond er al voor 50.000 euro aanpassingen 

aan de Blakstraat – Galgenstraat ingepland. Deze meerderheid 

heeft geoordeeld dat we van deze gelegenheid moeten 

gebruikmaken om meer te doen voor aan de snelheid en de 

verkeersveiligheid in de beide straten. 

Lees verder > 

Weder-geboortebos 

 

Het stadsbestuur onderzoekt de heraanplant van het geboortebos. 

Lees verder > 

Eeklo wordt een warme stad 

 

Stad Eeklo zette al lang in op psychische kwetsbaarheid bij jongeren. Een heus 

netwerk van stadsdiensten, het Huis van het Kind en Logo gezond plus hebben 

in het verleden talrijke acties ondernomen om geestelijke gezondheidszorg 

onder de aandacht te brengen. Daar zijn we nu voor beloond: we krijgen 2000 

euro, zowel in 2020 als 2021 om nog meer acties uit te werken rond psychische 

kwetsbaarheid en werken met veel enthousiasme mee aan de Warme William 

campagne.   

https://www.groeneeklo.be/woonwijzer?e=d7e24a563c50ddf895a58ebdbd5e6923&utm_source=groenoostvlaanderen&utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief06&n=2
https://www.groeneeklo.be/galgenstraat_blakstraat?e=d7e24a563c50ddf895a58ebdbd5e6923&utm_source=groenoostvlaanderen&utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief06&n=3
https://www.groeneeklo.be/weder_geboortebos?e=d7e24a563c50ddf895a58ebdbd5e6923&utm_source=groenoostvlaanderen&utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief06&n=4


Eeklo kiest voor regional samenwerking 

 

In de gemeenteraad keurde men de nieuwe aanvraag tot subsidie voor de 

werking van de UITPAS goed. De stad besteedt jaarlijks zo’n 65.527 euro aan 

de uitrol van de UITPAS. We blijven drempelverlagend werken, zodat mensen 

in armoede ten volle kunnen genieten van de vele activiteiten in de sport-, 

jeugd- en cultuursector. De doelstellingen voor deze legislatuur zijn het meer 

promoten van de UITPAS als vrijetijdspas voor iedereen bij de verschillende 

verengingen en partners en de toegankelijkheid in het algemeen bij deze 

verenigingen vergroten. 

 

 

In de Rabautstraat vind je sinds kort dit boekenruilkastje. Het systeem is 

eenvoudig: je snuffelt er wat in rond, neemt er een boek uit dat je interesseert, 

en je legt het later terug, of je legt een ander in de plaats. De eigenaars van  de 

ruilbib zijn fervente lezers en kunnen iedereen nog extra leesadvies geven. 

 

 



Vrijdag 20 september hield de Ronde van de Toekomst halt in het Provinciehuis 

in Gent. Ook die avond werd ook beslist wie voor het nationaal partijbestuur en 

het arbitragecollege voor Oost-Vlaanderen als kandidaat wordt voorgedragen 

op het nationale Toekomstcongres. 

Bob D'Haeseleer werd naast Ann Vermeulen (Beveren), Hafsa El-Bazioui 

(Gent) en Pieter Verstraete (Merelbeke) verkozen voor Oost-Vlaams kandidaat 

voor het partijbestuur. 

Jonas Deilgat werd naast Liesbet De Weder (Gent) verkozen als kandidaat 

voor het arbitragecollege. 

Duimen en stemmen maar (voor zij die naar het Toekomstcongres gaan). 

 

 

Op zaterdag 21 september werd een nieuw bestuur gekozen voor Jong Groen 

Eeklo. 

Tom Vercruysse wordt de nieuwe voorzitter. Tom zal worden bijgestaan door 

Hanne Van Hecke als ondervoorzitter. 

Veel succes aan het nieuwe duo. 

 

 

27 september: Campus Run Eeklose scholen 



18-19 oktober: Toekomstcongres Groen 

18-19-20 oktober: Waaifeesten 

25 oktober: Bevrijdingsfeest verwelkoming Canadezen 

 

 

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. 
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