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.

Taskforce Corona
Op maandag 4 mei komt een Taskforce Coronamaatregelen bijeen. Deze
Taskforce bestaat uit leden van het schepencollege, fractieleiders van alle
politieke partijen en de voorzitters van de verschillende adviesraden.
Iedere politieke fractie en iedere adviesraad kon hun voorstellen van
maatregelen indienen. Deze werden gebundeld tot ongeveer 170 verschillende
voorstellen die ter bespreking worden voorgelegd.
Elke groep licht drie prioritaire voorstellen toe. Doel is te komen tot een aantal
maatregelen waarvoor het draagvlak groot is. Het schepencollege buigt zich
vervolgens over de financiële impact van de voorgestelde maatregelen en
selecteert dan een definitieve maatregelenbundel.
Hier lezen jullie de voorstellen die door de GROEN fractie werden ingediend.
De input van een aantal leden werd hierin verwerkt, voor zover het voorstel
echte corona gerelateerde maatregelen waren en geen regulier beleidspunten.

#ticketvoorcultuur
Door de corona crisis kan het laatste deel van het culturele seizoen van CC De
Herbakker jammer genoeg niet doorgaan. Het programmatieteam was de
voorbije dagen druk in de weer met oplossingen zoeken voor het trouwe
publiek. Sommige voorstellingen konden gelukkig verplaatst worden naar
volgend seizoen. Als de datum niet past in jouw agenda kan het ticket worden
terugbetaald.
De tweede optie is de aanbieding van een voucher voor een andere
voorstelling komend seizoen. Ter waarde van je ticket van huidig seizoen kan je
dan zelf kiezen voor welke voorstelling je die inzet. Zo kan je je culturele uitje
na corona alvast reserveren!
Daarnaast besloot het schepencollege om aan te sluiten bij de Vlaamse
solidariteitsactie Ticket voor Cultuur. De podiumkunstensector heeft zwaar te
lijden onder de huidige coronacrisis. Wil jij je favoriete gezelschap een hart
onder de riem steken? Gelieve in dit geval CC De Herbakker ten laatste
op maandag 25 mei te verwittigen en wij zorgen ervoor dat het gedoneerde
bedrag terecht komt. We verzamelen alle donaties die daarna verdeeld worden
onder de geannuleerde voorstellingen.

Helden van hier: Wijkcentrum De Kring
Groen heeft twee vertegenwoordigers in de Raad Van Bestuur van Wijkcentrum
De Kring: Isaura Calsyn en Janick Smessaert. We zijn trots dat het
stadsbestuur blijft vertrouwen in het wijkcentrum. In Corona tijden bewijzen de
mensen van Wijkcentrum De Kring alweer waarom zij zo noodzakelijk werk
leveren!
Lees verder wat het wijkcentrum betekent in deze periode.

Opinie: zekerheid voor de vrijetijdssector
Het zijn onzeker en turbulente tijden. In deze periode van het jaar doet men al
graag eens een terrasje, wil men afspreken met vrienden of geniet men met
volle teugen van een avondje cultuur. Corona gooide echter roet in het eten…
Met z’n allen kijken we weer uit naar het moment wanneer dit allemaal weer in
gang schiet. Maar het ziet er naar uit dat we toch nog een tijdje moeten
volhouden… Dat de economie moet heropstarten is noodzakelijk, maar we
vinden ook dat de samenleving terug moet opstarten!
Lees verder >

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.

