
 

Beste, 

 

Na weken hard werken is vrijdag het exit/herstelplan van onze stad voorgesteld 

aan de pers. Het is het resultaat van een unieke samenwerking over partijgrenzen 

heen, meerderheid en oppositie, maar ook in samenspraak met alle adviesraden, 

veiligheidsdiensten en scholen. Dit heeft uiteraard zijn tijd gekost. Maar we 

denken dat we als stad, als bestuur heel fier mogen zijn op de openheid die een 

dergelijke werkwijze toelaat. Uiteraard kan je nooit alles doen, want tegenover 

elke euro die je uitgeeft moet er een euro aan inkomsten staan. Zeker ook omdat 

het nog niet duidelijk is hoeveel deze crisis onze stad kost. Minder inkomsten door 

sluiting van Cultuurcentrum, Sportpark, sportkampen, Zonneheem, kinderopvang, 

onmogelijkheid van het parkeerbedrijf om parkeergeld te innen enz... In totaal 

goed voor meer dan 400.000 euro, en dan is het effect op onze inkomsten uit 

personenbelasting nog onduidelijk, of de meerkost voor alle aanpassingen aan 

onze gebouwen wanneer we opnieuw zullen opengaan. Een gigantisch werk waar 

het stadsbestuur op dit moment nog altijd mee bezig is om dit zo goed mogelijk in 

kaart te brengen. 

Ook voor Groen Eeklo was het daarom dat de 

ondersteuningsmaatregelen meer moesten zijn dan cadeau's en uit 

moesten gaan van een aantal principes en visie. 



Het klinkt logisch maar, nog vóór voorstel per voorstel werd besproken, waren dit 

wel onze absolute prioriteiten: 

o Steun moet gaan naar de mensen en groepen die getroffen zijn 

door corona, én hierdoor in problemen komen. 

o Geen dubbelop maatregelen. Is er een ondersteuning voorzien van 

Vlaanderen of de Federale Overheid dan gaan we mensen helpen 

om hen hiernaar toe te leiden. 

o De steun moet evenwichtig verdeeld worden over 3 pijlers 

armoedebestrijding, lokale economie en het verenigingsleven.  

Vanuit het inspraaktraject zijn meer dan 200 voorstellen binnengekomen. Deze 

werden allemaal ernstig overlopen en besproken en zijn tot een breed gedragen 

pakket gekomen. Dat het leven, de veerkracht en letterlijk de samenleving in 

Eeklo sterker dan ooit moet maken. 

Enkele zaken die in het oog springen. Niet zoals andere steden uitpakken met een 

cadeaubon voor al haar inwoners, heeft het stadsbestuur ervoor gekozen dat 

deze specifiek naar mensen in armoede gaat zodat net zij wat meer zouden 

krijgen ter compensatie van de gestegen prijzen. Ook al beseffen we dat we dit als 

stad nooit volledig kunnen compenseren. Om mensen ook nog eens aan te zetten 

om vooral lokaal te kopen geven we deze aanvullende steun in de vorm 

van WIEKIEbonnen. Maar er wordt tegelijk ook gegarandeerd dat iedereen die 

door deze corona-crisis bijkomend in de problemen komt zal geholpen worden 

door het OCMW en de dienst welzijn. Voor de lokale economie wordt een 

bijkomend budget uitgetrokken om de stad zowel aantrekkelijker te maken als 

evenementen te organiseren op een parkeervrije markt die het leven weer op 

gang brengen.  

Om iedereen weer uit zijn kot te lokken (wanneer dat weer mag) gaan we elke 

Eeklonaar ook trakteren op een koffie die geconsumeerd kan worden op een 

terrasje. De retributie voor marktkramers valt dit jaar weg, en ook 

de terrasbelasting wordt dit jaar niet geïnd. Om dit alles veilig te laten verlopen 

werden voor elke Eeklonaar herbruikbare mondmaskers gekocht. Deze zullen 

volgende week vrijdag bedeeld worden. Een moeilijke voor ons -en hier is geen 



schande in dit te erkennen- is het verdubbelen van het gratis kwartiertje naar 

een half uur. Wij volgenden de redenering van deze parkeerprofessor in Gratis 

parkeren is niet de redding, maar stonden hier alleen, terwijl anderen tot een uur 

of zelfs het volledig afschaffen van het parkeergeld vroegen. Daarom hebben we, 

sceptisch maar met voldoende openheid voor ideeën die niet de onze zijn, dit toch 

toegelaten voor een proefperiode tot het einde van het jaar. Daarna moet 

geëvalueerd worden of dit enig effect heeft. Waar we wel al jaren voor pleiten is 

de verkleining van de zone betalend parkeren zodat mensen meer gemotiveerd 

zouden zijn om hun auto iets verder te parkeren en het klein eindje naar het 

centrum te voet te doen. 

Tot slot, voor het verenigingsleven worden alle voorziene toelagen gewoon 

uitbetaald; ook hebben sommige misschien door overmacht geen werking gehad. 

Er komt geen indexering van de tarieven in het sportpark die voor dit jaar 

gepland staan en infrastructuur die gehuurd was zal niet moeten worden 

terugbetaald. De grote evenementen (Herbakkersfestival, Eeklo beach, Helden in 

het Park) die dit jaar niet zullen kunnen doorgaan hebben nog geen kosten 

gemaakt en konden zich er in vinden dat er bijgevolg voor dit jaar geen toelage 

ging worden uitbetaald. Volgend jaar wordt voor hen een eenmalige 

verhoging van 10% voorzien.  

Wil je meer weten? Klik dan door naar de website van de stad of spreek gerust 

onze mandatarissen aan.   

 

 

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