
 

Beste Jan, 

 

Je kan er momenteel niet naast. Het coronavirus is alomtegenwoordig. Het is in 
ieders belang om de maatregelen en adviezen van de bevoegde instanties 
nauwgezet op te volgen. Als we nu samen doen wat nodig is, verantwoordelijk 
en solidair, komen we dit te boven.  
Om deze ophokplicht en hamsterwoede door te komen hebben we voor wat 
sprokkels gezorgd in deze nieuwsbrief. 
Wij wensen alle moed en sterkte toe, aan jou, je familie en al wie je lief hebt om 
deze periode in goede gezondheid door te komen. 

Groen Eeklo  

 

 

OCMW is verhuisd 

Sinds maandag 9 maart 2020 is het OCMW, dat voortaan als Sociaal Huis 
verder gaat, gehuisvest op de Welzijnscampus De Zuidkaai - Zuidmoerstraat 
136. 
Je kan er terecht met al jouw vragen over welzijn, huisvesting, thuiszorg, relaties 
& opvoeding, financiële hulp, administratie, pensioen, ... 
Verschillende organisaties helpen jou verder op weg: Sociale Dienst, CAW, 
Thuiszorgdienst, Kompas, Agentschap Inburgering & Integratie, Wijkcentrum De 
Kring, Speelbazaar, Babybazaar, Sociale kruidenier. 



Wegens coronamaatregelen is het Sociaal Huis gesloten tot minstens 3 april. Je 
kan telefonisch je hulpvraag stellen of een afspraak maken op 09/376.71.10 of 
mailen naar sociaal.huis@eeklo.be. Zitdagen van externe partners gaan niet 
door. 

 

 

Uitstel van warmtenet en klimaatadaptatie naar GR april 

Soms kan het verkeren. Bijna tien jaar werken aan een project. Een politiek 
akkoord (later wellicht ook binnen IVM) en op een week voor de finale 
gemeenteraad breekt dan deze ongeziene pandemie uit. "Il faut le faire" zouden 
zelfs bepaalde mensen van de N-VA zeggen. Maar uitstel is geen afstel. Deze 
punten zullen op de volgende gemeenteraad worden geagendeerd (en dan ook 
finaal worden goedgekeurd).  
Lees meer > 

 

 

Tariefaanpassing LDC Zonneheem 

Het stadsbestuur kondigde het enige tijd geleden al aan: een grondige analyse 
van de beslissing om de tarieven van het Zonneheem te verhogen. Die kwam er 
ook in februari, waarop het college enkele aanpassingen doorvoerde. 
De aanpassingen zijn gebaseerd op een uitgebreid rapport met cijfers uit 2017, 
2018 (voor de prijsverhoging) en 2019 (ervoor én erna). 
Enkele beslissingen en aanpassingen op een rijtje kun je hier verder lezen. 
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Ontharding van het rondpunt E.Neelemanslaan 

Aan de Eduard Neelemanslaan heeft de stad midden maart een rondpunt 
'geknipt'. Het is te zeggen langs één zijde dichtgemaakt. 
De straat ligt in één van de oudste verkavelingen van de stad en kenmerkt zich 
door een zeer klassieke weginrichting (brede wegen, goed om op bepaalde 
plaatsen zelfs 4 auto's naast elkaar te laten staan) in het midden van de straat is 
er zelfs nog een rondpunt dat eigenlijk nergens toe doet, en dus verloren ruimte 
is. Door dit rondpunt langs één zijde dicht te maken realiseren we niet enkel een 
nieuw ontmoetingspleintje van maar liefst 300m², ook zorgt dit voor een 
gigantische ontharding, een vertragend effect voor de auto's in de straat en dat 
allemaal voor slechts 15.000 euro. 
Alles is ondertussen ingezaaid, en klaar om na de lockdown bvb een buurtfeest 
op te organiseren. 

 

 

Aanplant middenberm 

Ondanks de CORONA-maatregelen gaat de aanplant van de middenberm 
gewoon verder. De reden hiervoor is dat het plantseizoen volop aan de gang is, 
en alles een jaar vertraging oploopt indien we dit tijdsvenster zouden missen. 
Maar de aanplant van de bloembollen en vaste planten was al uitgesteld tot het 
najaar. Dus momenteel werkt firma De Jonghe deze werf gewoon nog af door de 
aanplant van 890 struiken en het inzaaien van bodembedekkers en 
groeibemesters. Wanneer we straks in volle lente weer naar buiten mogen, 
zullen we wakker worden in een mooier en gezonder Eeklo. En daar doen we 
het uiteindelijk ook voor. 

 



 

Aanduiding rookvrije scholen en omgeving 

De stad zet de komende jaren sterker in op sensibilisering rond rookvrije 
omgevingen. De acties binnen het meerjarenplan focussen zich vooral op 
schoolomgevingen, maar er wordt ook aandacht besteed aan andere plaatsen 
waar kinderen komen en waar we de gezondheid op de eerste plaats willen 
zetten. Zo liep er deze zomer al een proefproject op de speelpleinwerking, waar 
duidelijk een rookvrije zone werd aangeduid met hekkens en spandoeken. 
Ouders die rookten werden gevraagd om op hun kinderen te wachten aan de 
hekkens en het terrein dus niet te betreden. 
De Eeklose scholen hangen spandoeken uit van de campagne ‘Rookvrije 
Scholen en Gemeenten’. Daarnaast zal de stad ook rode markeringen 
aanbrengen op het openbaar domein rond de scholen. Net zoals je ziet bij 
ziekenhuizen, zullen hiermee de rookvrije zones worden aangeduid. 

 

 

Stad biedt gratis voorstelling aan tegen pesten 

Op de Eeklose secundaire scholen worden er door de stad elk jaar acties 
georganiseerd tegen pesten. Vlaggen en spandoeken kleuren de schoolpoorten, 
en de jeugddienst kwam langs op de speelplaatsen met een heus anti-
pestrad.  In het kader van Warme Stad Eeklo lanceerden we ook Warme 
William, het blauwe beertje die jullie waarschijnlijk al zagen passeren in een 
vorige nieuwsbrief. Tijdens de week tegen pesten volgden enkele klassen de 
Warme William Workshop, waar ze op een speelse manier konden praten over 
psychisch welzijn. 
In het cultuurcentrum gingen 500 leerlingen van de derde graad van het 
secundair onderwijs naar een voorstelling kijken, gratis aangeboden door de 



stad. ‘Pesten 2.0’ van theatergezelschap DEEZillusie. Het doel van de 
voorstelling is om het thema pesten bespreekbaar te maken en jongeren te laten 
nadenken over hun eigen situatie. 

 

 

Nieuw online platform voor artiesten in het Meetjesland 

Op 4 december 2019 vond de allereerste Eeklose popraad plaats. We konden 
een twintigtal muzikanten verwelkomen en het werd een groot succes! Het kreeg 
ook een staartje. Enkele muzikanten voelden de nood aan een platform waar ze 
hun muziek, optredens en initiatieven konden delen. 
Samen met COMEET, de intergemeentelijke samenwerking rond cultuur, de 
cultuurdienst en het jeugdhuis lanceerden ze een facebookpagina: MUZIKANT & 
DJ IN ’T MEETJESLAND. 
De groep telt momenteel een 280 leden. Ben je ook bezig met muziek? Ga zeker 
een kijkje nemen! 

 

 

Nominaties Groen pluim 2020 

Net zoals elk jaar geven we ook dit jaar een Groene pluim aan een persoon, 
vereniging, organisatie, bedrijf, ... die een duurzame of sociale meerwaarde 
creëerde in onze gemeente. We roepen jullie op om kandidaten te nomineren 
door een mailtje te sturen naar jonasdeilgat@gmail.com met een kleine 
beschrijving van de organisatie: wie ze zijn, wat ze doen en waarom ze volgens 
jou de groene pluim verdienen! 
We hopen op de volgende ledenvergadering de lijst van genomineerden aan 
jullie voor te kunnen stellen en samen de winnaar te kiezen. 
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17 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. 

 

 

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