
 

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. 

 

 

Opsplitsing werken middenberm 

Zoals elke eeklonaar wel al gemerkt heeft zijn de werken op de middenberm goed 
begonnen. In een ijltempo is men bezig met grondverbeteringswerken en de 
aanplant van ongeveer 90 nieuwe bomen langsheen onze doortocht tussen station 
en ovonde. Later volgen nog eens bijna 900 struiken. De rest van de bodem zal in 
patronen worden ingezaaid met een mix van bodemverbeteraars om dan in het 
najaar te beginnen met de tweede fase waarin met maar liefst 70.000 bloembollen 
en vaste planten ons centrum een biodivers minibos rijker zal zijn. Dit geeft de 
bodem om zich wat te zetten en te herstellen van de toch erg ingrijpende werken 
die er het voorbije jaar zijn doorgegaan. De garantieperiode schuift hierdoor op (wat 
een jaartje extra onderhoud betekent dat wij als stad niet moeten leveren). De 
vergroening van de middenberm verbetert niet enkel de luchtkwaliteit, het 
microklimaat, of het fijn stof in het centrum, deze meerderheid realiseert zo al heel 
vroeg in de legislatuur één van dé groene speerpunten waarom we in deze 
meerderheid gestapt zijn. 

 



 

Ontharding Eduard Neelemanslaan 

De Eduard Neelemanslaan, ligt op het eind van de Raverschootstraat en is één van 
de straten uit één van de allereerste verkavelingen in Eeklo. Erg typisch voor deze 
verkavelingen is dat ze ruimtelijk erg rijkelijk ontworpen zijn. Grote voortuinen en 
brede banen, vaak voldoende voor twee auto's elkaar te laten passeren terwijl 
langs beide kanten nog eens wagens geparkeerd staan en bijgevolg veel 
verharding. Bomen waren toen nog optioneel en moesten zelf aangekocht worden 
door de bewoners. Geen betere plaats om een eerste groot onthardingsproject op 
het zetten. Ideaal hiervoor is een weinig functioneel rondpunt in het midden van de 
straat. Zeker met de beperkte verkeersdrukte volstrekt niet-functioneel.  
Lees verder > 

 

 

Erfpacht Waaistraat  

Boven de Expressweg ligt tussen het waterzuiveringsstation en de Peperstraat een 
mooi Naaldbos. De stad kocht dit 10 hectare groot naaldbos in 2018. Ondertussen 
maakten we de overeenkomst om dit samen met Natuurpunt om te vormen tot een 
gemengd loofbos met oog op het versterken van de biodiversiteit en het nog meer 
open stellen als rustplaats voor trekvogels die langs deze route naar het Noorden 
of Zuiden vliegen. In de toekomst willen we nog meer met Natuurpunt gaan 
samenwerken voor het beheer (en het verwerven van bosgronden). 

 

 

Pimp the box: de uitslag 

https://www.groeneeklo.be/ontharding_eduard_neelemanslaan?e=d7e24a563c50ddf895a58ebdbd5e6923&utm_source=groenoostvlaanderen&utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief11&n=1&test_email=1


Het is zover! Naast de vier kastjes in het centrum die met een mooie tekening 
worden aangekleed, hebben de burgers gestemd voor 6 extra kastjes. 
Lees verder > 

 

 

Evaluatie project schooluitval 

Van september 2017 tot december 2019 werkte het OCMW intensief aan het 
project schooluitval. Een voltijdse werkkracht nam de taak op zich om jongeren met 
een moeilijk schoolparcours te begeleiden. De persoonlijke aanpak van de 
problematieken en het welbevinden van de jongeren stond hierbij steeds centraal. 
Lees verder > 

 

 

Project vrouwenstraatnamen 

Op 319 Eeklose straten zijn er 52 naar mannelijke personen vernoemd en 9 naar 
vrouwen (Gravin Johannalaan, Koningin Fabiolalaan, Koningin Astridplein, Irma 
Notteboomstraat, Lima Verstraetehof, Julia Dellaertstraat, O.L.Vrouwstraat, 
Vrouwestraat, Zusters Philippus Neristraat). Naar aanleiding van een Canvas-
reportage wil Stad Eeklo mee op de kar springen om belangrijke (Eeklose) vrouwen 
meer in het straatbeeld te brengen. We kijken naar toekomstige wijken en 
verkavelingen, bijvoorbeeld de Hartwijk. 
Samen met het stadsarchief en de cultuurraad zullen we voorstellen uitwerken 
waarop burgers kunnen stemmen. De stemming zal verlopen via het digitaal 
participatieplatform ikdoemee.eeklo.be, waarop burgers ook zelf voorstellen kunnen 
indienen. Hou de communicatiekanalen van de stad goed in de gaten. De lancering 
van het project zal daar worden aangekondigd! 

 

 

https://www.groeneeklo.be/pimp_the_box_welke_kastjes?e=d7e24a563c50ddf895a58ebdbd5e6923&utm_source=groenoostvlaanderen&utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief11&n=2&test_email=1
https://www.groeneeklo.be/project_schooluitval?e=d7e24a563c50ddf895a58ebdbd5e6923&utm_source=groenoostvlaanderen&utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief11&n=3&test_email=1
https://eeklo-groenoostvlaanderen.nationbuilder.com/admin/broadcasters/3/mailings/375/ikdoemee.eeklo.be


Buurtvergadering Witte Wijk 

De inwoners van de Witte wijk, de Graswijk, de Sportlaan en de Kriekmoerstraat 
waren uitgenodigd voor een eerste buurtinfovergadering op zondag 16 februari. In 
het Sportpark wisselden 80 aanwezigen van mening met de leden van het college 
van burgemeester en schepenen over thema’s als veiligheid, mobiliteit, de 
Blokhuttensite, het Parkpleintje, sport, welzijn, ... 
Lees verder > 

 

 

Lenteschoonmaak Mooimakers Eeklo - 21/03/2020 

Ondertussen doen we al enkele jaren steevast mee met de Lenteschoonmaak van 
Mooimakers, waarop we allemaal samen de baan opgaan tegen zwerfvuil. Dit jaar 
valt de actie op zaterdag 21 maart. 
Het startmoment zal doorgaan om 9u aan het jeugdcentrum Kubiek. Er is ook 
eindmoment voorzien om 12u in de taverne De Jachthaven.  
Heb je net zoals ons al zin om er terug in te vliegen? Start je mee om 9u? Ben je 
graag ook aanwezig op het slotmoment van 12u?  
Geef gerust een seintje naar Jonas Deilgat en dan verzorgt de technische dienst de 
nodige middelen.  

 

 

15 maart: Sneukelwandeling: Lieve-R-Zuiver 
21 maart: Lenteschoonmaak actie ism. Mooimakers 
28 - 29 maart: Concert EXAUDI DEUS voci di San Marco 
20-21/26-27-28 maart/2-3-4 april: Toneel Hotel Alpaca 

 

 

https://www.groeneeklo.be/buurtvergadering_witte_wijk?e=d7e24a563c50ddf895a58ebdbd5e6923&utm_source=groenoostvlaanderen&utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief11&n=4&test_email=1
mailto:jonas.deilgat@gmail.com
https://www.groenoostvlaanderen.be/r?u=bGKgoJNiXrA3NCTSaTwlUyh6hwO1dYETilOdUenCiEE&e=d7e24a563c50ddf895a58ebdbd5e6923&utm_source=groenoostvlaanderen&utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief11&n=5&test_email=1
https://www.groenoostvlaanderen.be/r?u=NFVO4FFjl9Zqfkmfo2-tMLY_bCqhB00Y65LGEh00muigDONgsHTxxACoKkV5GMRdBxuhsZtqwMVFs4DnUsVYyMDZq3AlU325t0_nQdgwbaYnOKxvdqHZFqVZVYW_WBY13M-LUjXymoWyzYUJ6IVa3FCOVkALGFEXYgv7wznkb9EqncmhrbBBKO-a4cmt3eatfcaf4RjOCyQznNvm_Xy-0lM6KF1zlS9IUFy0cHNndreh9k0QuAx8N25XqBOXKKyb8EFhJpaHNm_gbqWqjN7QnC2XfEAoYCO5vxPUSHSKGVbyK--mXVjswR8GcnAA5sk7&e=d7e24a563c50ddf895a58ebdbd5e6923&utm_source=groenoostvlaanderen&utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief11&n=6&test_email=1
https://www.groenoostvlaanderen.be/r?u=27Ax0UmWOX2J8J_QwK9Z6nmUUukZrx1xgsPFq6NPPOXfJMSy9LvMEbGzSM0Tsf1udyV6SloAJBe6g8THkLrgJA&e=d7e24a563c50ddf895a58ebdbd5e6923&utm_source=groenoostvlaanderen&utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief11&n=7&test_email=1


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. 

 

 

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

 

mailto:info@groeneeklo.be
https://www.groeneeklo.be/doe_mee?e=d7e24a563c50ddf895a58ebdbd5e6923&utm_source=groenoostvlaanderen&utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief11&n=8&test_email=1
https://www.groeneeklo.be/?e=d7e24a563c50ddf895a58ebdbd5e6923&utm_source=groenoostvlaanderen&utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief11&n=9&test_email=1

