
 

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. 

 

 

Oproep voor een partij-overschrijdend werkgroepje 

 

Op de gemeenteraad van 21 september stelde Filip Smet (CD&V) de vraag om een 

zitbankenplan op te stellen. Een vraag die ons enigszins verraste omdat we in de vorige 

legislaturen vanuit de CD&V net de vraag kregen om zitbanken weg te halen daar 

zitbanken hangplekken zijn en zo soms voor overlast zorgen. 

Omdat Groen altijd voorstander is geweest van meer zitruimtes, rustpunten voor ouderen 

en een openbaar domein dat voor iedereen aangenaam en toegankelijk is was het voor 

ons bijna vanzelfsprekend om deze vraag te steunen. Meer nog, Groen nam het voortouw 

om over de grenzen van meerderheid en oppositie onze schouders te zetten onder een 

plan waar je volgens ons onmogelijk tegen kan zijn. Namelijk het mooier en meer 

uitnodigend maken van de publieke ruimte. 

We hebben ondertussen een inventaris gemaakt van alle zitbanken en ze op kaart 

gebracht om een beeld te krijgen op de spreiding. In de voorbije legislatuur is mooi werk 

verricht om een speelweefselkaart en een speelvisie uit te schrijven. Met deze 

documenten onder de arm willen we in de eerste weken van oktober samenkomen om 

begin 2021 een concreet plan te hebben wat waar nog bij mag komen. Hebben jullie zelf 

ook nog voorstellen? Laat het gerust weten bob.dhaeseleer@eeklo.be 
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Waterzakken: een goed idee? 

 

Hilde Lampaert (N-VA) vroeg op de GR van 21 september of de stad geen waterzakken 

kan gebruiken om nieuw geplante bomen beter te beschermen tegen de droogte. Dit zou 

ervoor zorgen dat het water plaatselijker blijft en trager de grond bereikt. Op zich waren 

wij blij met dit voorstel, vooral omdat het uitgaat van een zorg voor bomen en nieuwe 

aanplantingen. We hadden er dan ook geen moeite mee om het raadslid hiervoor te 

bedanken en zelfs te feliciteren. 

Alleen gebruiken wij sinds vorig jaar andere, meer natuurlijke en dus eenvoudige 

oplossingen. Toen we zagen dat de scheuten in het geboortebos het moeilijk hadden 

hebben we deze gered door, ondanks felle kritiek, het gras daar een zomer niet te 

maaien. Lang gras beschermt de bodem immers preventief tegen uitdroging omdat ook in 

de warmste periode van de zomer de zon niet direct aan de grond kan en het aan en 

onder het oppervlak dus koeler blijft. Ook gebruiken we sinds vorig jaar 'gietranden' 

(overigens uit gerecycleerd bio-plastic). Deze gietranden houden ook het water lokaal, 

zijn een pak goedkoper, en gebruiksvriendelijker omdat je gewoon kan passeren met de 

waterslang en je elke boom sneller kan bewateren. Ze worden dan opgevuld met schors 

dat ook schaduw moet geven aan de grond om de wortels, maar vooral ook vocht 

opneemt en langzaam afgeeft. Net als de gaatjes in de zak, maar dan op een natuurlijke 

manier. 

Je kan uiteraard nooit met absolute zekerheid vermijden dat sommige aanplantingen de 

eerste twee zomers niet overleven, en klimaatverandering maakt het er zeker niet 

eenvoudiger op. Maar we nemen alvast nu al alle nodige voorzorgsmaatregelen om deze 

uitval tot een minimum te beperken. En wanneer de stad een opdracht geeft aan een 

aannemer om bomen te planten, is deze er sinds kort ook toe verplicht om twee jaar 

groeigarantie te geven zodat ook zij hun aanplantingen met dezelfde zorg zouden 

behandelen.  

 

Omgevingswerken Leopoldlaan 

 



Sinds 2014 werkt Groen actief mee aan het project van de Leopoldlaan. In de plaats van 

de oude steenweg met drie betonnen rijbanen gewoon opnieuw aan te leggen in een 

asfaltbaan met drie rijstroken kozen we er al vrij snel voor om hier naar een complete 

make-over te gaan. Door één rijvak te schrappen komt immers ruimte voor afgescheiden 

fietspaden en veel groen. Dit alles om de Leopoldlaan echt opnieuw haar 

laankarakter terug te geven. 

Uiteraard ben je als stad zeker voor zo'n groot dossier afhankelijk van Vlaamse middelen 

van AWV en is het uiteindelijk voorstel altijd een compromis. Maar met een bijkomende 

groenaanplant van maar liefst 400.000 euro kunnen we met recht en reden zeggen dat de 

Leopoldlaan dé nieuwe groene poort wordt aan de westelijke kant van onze stad. 

In de voorbije gemeenteraad van 21 september werd de bouwvergunning finaal 

goedgekeurd en dus kan het hele project eindelijk van start gaan. Het moet nu nog 

worden aanbesteed, maar normaal gezien beginnen eind volgend jaar de werken die een 

tweetal jaar zouden duren.    

 

Bekendmaking en ondersteunen aanvraag railpass 

 

Tot 30 september 2020 kon iedere Belg een gratis railpass (12-rittenkaart waarmee je per 

maand 2 gratis ritten krijgt) aanvragen. 

Voor Groen is het cruciaal dat deze maatregel ook mensen in kwetsbare situaties ten 

goede komt. De manier waarop de 'Hello Belgium' railpass moet worden aangevraagd, 

kan voor sommige mensen best een hoge drempel zijn. Zowel online als telefonisch is de 

aanvraag voor vele inwoners behoorlijk complex; ook de armoedeverenigingen 

signaleerden dit nog recent. 

Vanuit De Kring werd al volop ingezet op het ondersteunen van mensen bij de aanvraag 

van de Railpas. Ze brachten dit ook via een mailbericht onder de aandacht bij hun 

partnerwerkingen om dit te doen. 

Janick Smessaert vroeg voor de Groenfractie om vanuit het gemeentebestuur en vanuit 

het Sociaal Huis het aanbod van de gratis railpass maximaal te verspreiden (Facebook, 

website, bekendmaking in de Bibliotheek, …) en ook mee te delen dat men in Het Sociaal 

Huis en in De Kring terecht kan voor hulp bij de aanvraag. We stelden ook voor de 

maatschappelijk assistenten binnen het OCMW hun cliënten standaard de railpass mee 

te helpen aanvragen. 

Het stadsbestuur, bij monde van Schepen Danny Smessaert, antwoorde dat sinds 1 

september alle OCMW klanten systematisch worden bevraagd op hun interesse in en hun 

ondersteuningsnood bij de aanvraag van een railpass; ook bracht de stad in de laatste 



periode van de aanvraagtermijn via facebook de aanvraag van de railpass nog eens extra 

onder de aandacht. 

 

 

Update middenberm  

  

Vorige week heeft het stadsbestuur samengezeten met de aannemer voor de 

groenaanleg van de middenberm om een evaluatie te maken van een eerste moeilijk jaar. 

Moeilijk, vooral omdat de droogte ook dit jaar weer heel vroeg was en de vaste planten en 

bloemen onmogelijk nog konden worden geplant. Op dat moment waren er twee opties, 

alles toch aanplanten en ondanks intensief wateren misschien toch geconfronteerd 

worden met een massale sterfte of een jaar alles laten zoals het is en het kruid gewoon 

laten schieten en doorgroeien. Er is gekozen voor de middenweg en de aanplant dat een 

mengsel was van groenbemesters, klavers en zonnebloemen. Op bepaalde plekken is dit 

gelukt, op andere minder. 

Midden juli stelde zich een onderhoudsprobleem doordat ondanks ons aandringen de 

onderaannemer Mirto niet meer in staat was om voor het bouwverlof een 

onderhoudsbeurt uit te voeren. Er gingen twee weken bouwverlof voorbij en nadien was 

er een hittegolf waardoor buitenwerk in de vlakke zon niet mogelijk was. Uiteindelijk zijn in 

deze periode 5 weken verloren gegaan. De vele reacties zijn begrijpbaar. Al is het niet dat 

men steeds moord en brand moet roepen voor elk mogelijk stukje kruid, vooral ook omdat 

je een project pas kan beoordelen als het is afgewerkt. Zeker wanneer je werkt met 

levende materialen (plantgoed) en de omstandigheden steeds grilliger worden moeten we 

gewoon ook duidelijk maken dat we met zijn allen bij de aanleg van een nieuw 

ecosysteem gewoon ook wat geduld moeten hebben. In de projectgroep is er wel een 

heel kritische evaluatie van deze zomer gemaakt. 

Op 5/10 start fase 2 van de werken.  

 

 

Begin oktober start werken kunstacademie  



  

Volgende week gaan we van start met de grote verbouwingswerken aan de 

kunstacademie. In deze eerste fase zal het gedeelte beeld aangepakt worden. Er komen 

nieuwe raampartijen en het inkomsas aan de Pastoor de Nevestraat wordt aangepakt. 

Ook de verwarming wordt vernieuwd. Het project is gespreid in fasen. De volgende fase 

gaat pas van start in 2023, om uiteindelijk het einde van de legislatuur feestelijk te kunnen 

afsluiten met een vernieuwde kunstacademie!  

 

 

UITPAS kent nieuwe start  

  

Na het vertrek van Maldegem uit COMEET en de stopzetting van de samenwerking met 

Maldegem rond de UITPAS zijn we toch bijzonder blij om Kaprijke en Wachtebeke te 

verwelkomen als nieuwe aangesloten gemeenten. Samen met Eeklo en Assenede zijn dit 

de gemeenten die UITPAS Meetjesland vertegenwoordigen. Nog geen UITPAS? Zowel 

met als zonder kansentarief is deze te verkrijgen aan de stedelijke balies.  

 

 

Nieuwe coördinator taalstimulerende activiteiten 

  

In het verleden organiseerde onze brugfiguur vakantieklassen voor anderstalige kinderen. 

Dankzij het grote succes en het vinden van extra middelen kunnen we deze werking nu 

uitbreiden en professioneel ondersteunen met een halftijdse coördinator. We willen op 

een spelende en pedagogische manier de Nederlandse taal stimuleren. Terwijl dit 

vroeger enkel voor basisonderwijs kan willen we dit nu al aanbieden vanaf de kleuterklas. 

Later kan dit ook nog uitbreiden naar het secundair en naar ondersteuning in het 

schooljaar zelf.  

 



 

Helpende handjes gezocht 

  

Het komt er weer aan. Op het einde van deze maand komt de nieuwe editie van ons huis-

aan-huis blad weer van de pers gerold. Zoals steeds willen we alle inwoners van Eeklo 

hiermee verrijken. Daarom zoeken we vrijwilligers om tijdens de eerste twee weken van 

november de bedeling van ons krantje te verzorgen.  

Ben je happig om het nuttige (krantje bedelen) aan het aangename (wandelen of fietsen) 

te koppelen en een paar straten of een hele wijk voor je rekening te nemen, geef dan een 

seintje aan onze coördinator Marie-Christine Buyck (0486897065 

of mariechristine.buyck@telenet.be). Je zal dan tijdig worden gecontacteerd voor verdere 

details en afspraken. 

 

 

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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