
 

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. 

 

 

Paniek vanwege asbest op site BKO Sint Jozef 

 
27 januari was het een bewogen gemeenteraad. Het stadsbestuur legde er de 
sanering voor van de omgeving rond de nieuwe buitenschoolse kinderopvang 
@Bij. Er werd een grondig onderzoek uitgevoerd, waarbij er in verschillende 
deellocaties asbest werd gevonden. De oppositieleden stelden er verschillende 
vragen en later verschenen er verschillende persartikelen, waaronder deze. 
Graag geven we als Groen fractie extra uitleg bij deze uitspraken. 
Lees verder> 

Digitale livestream CC 

 
Op de gemeenteraad stelde raadslid Janick Smessaert de volgende vraag aan 
het schepencollege: 
“Op de uitreiking van de prijs cultuurverdienste en cultureel ambassadeur voor 
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Eeklo, sprak de burgemeester enthousiast over de geplande live-streaming van 
voorstellingen in het Cultureel Centrum De Herbakker. Is er al zicht op hoe dit 
zal uitgevoerd en geconcretiseerd worden? Worden er bepaalde doelgroepen 
in de scope genomen bv. senioren in rusthuis, ziekenhuispatiënten of andere 
groepen? Zijn er al proefprojecten of proefvoorstellingen gepland?” 
Met de groen fractie zijn we heel blij dat dit mooi project er kan komen. 
Lees verder> 

 

 

Eeklo pakt elektriciteitskasten aan 

Je hebt het misschien al zien verschijnen op sociale media: Eeklo lanceert een 
artistiek project rond elektriciteitskasten in de stad “Pimp the Box”. Het project 
bestaat uit verschillende fases, waar burgerparticipatie een belangrijke rol 
speelt! 
Lees verder> 

 

 

Een coöperatieve windmolen 

Wie de laatste twee maanden passeerde aan de windmolensite aan de 
Huysmanhoeve, zag op korte tijd veel veranderen op het terrein. Alle 
onderdelen liggen verzameld op de site en zullen in de komende maanden 
vakkundig geïnstalleerd (nvdr. de windmolen staat reeds recht) en gekeurd 
worden, waardoor de eerste volledig coöperatieve windmolen van de nieuwe 
generatie in Eeklo vanaf mei 2020 duurzame energie zal opwekken voor 
ongeveer 1.700 modale gezinnen (of ongeveer 3.000 coöperatieve 
huishoudens). Goed voor zo’n 6.000.000 kWh duurzame stroomproductie per 
jaar. 
Volledig coöperatief, want de windmolen is een gedeelde realisatie van de 
coöperaties Ecopower (50%) & Volterra (25%) en de Stad Eeklo (25%). 
Lees verder> 
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Doe je mee? 

In het weekend van 16 en 17 mei organiseert Stichting tegen Kanker een 
levensloop op het Sportpark hier in Eeklo. Deze gaat door van 15u tot de 
volgende dag 15u. 
Wat is dat, zo’n levensloop? 
Teams lossen elkaar 24 uur lang af, tijdens een estafette op een parcours. 
Hiervoor laten ze zich sponsoren (inschrijving 10€ per teamlid). Er staat telkens 
minstens 1 persoon van het team op de piste. Levensloop is geen competitie! 
Het is een bijeenkomst van heel het verenigingsleven van een stad of 
gemeente. De 24 uur symboliseren het voortdurend gevecht van patiënten en 
hun naasten tegen de ziekte. 
De ouders van Jong Groen lid Maarten De Coninck zijn mede-organisatoren. 
Verschillende (Jong) Groenen toonden al interesse! Wil je graag het (Jong) 
Groen team vervoegen? Stuur een mailtje en laat iets weten! 
Isaura.calsyn@hotmail.com 

 

 

15 maart: Sneukelwandeling: Lieve-R-Zuiver 
21 maart: Lenteschoonmaak actie ism. Mooimakers 

 

 

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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Je ontvangt deze e-mail omdat je bent ingeschreven voor de nieuwsbrief van Groen 
Eeklo. 
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