
 

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. 

 

 

Corona ondersteuning vrije tijd 

 

In 2020 en 2021 krijgen de jeugd-, cultuur- en sport verenigingen 50% subsidies bij. Deze 

maatregel geeft in totaal 78.000 meer aan ons verenigingsleven. Hiermee wil het 

stadsbestuur de vele vrijwilligers die onze stad rijk is een hart onder de riem steken. Ook 

de huur van stedelijke infrastructuur en uitleenmateriaal wordt tot december 2020 

geschrapt. 

Daarnaast willen we ook de lokale muziekscene ondersteunen. Een Eeklose organisatie 

kan voor een coronaproof activiteit een subsidie van 250 euro aanvragen om een 

Meetjeslandse band te boeken. Dit tot december 2021. 

Deze maatregelen kwamen tot stand in nauw overleg met de adviesraden. 

 

Groene publieke speelplaatsen  



 

Op de gemeenteraad van oktober werd een nieuw subsidiereglement goedgekeurd om 

de speelplaatsen van onze Eeklose scholen te vergroenen. Scholen kunnen daarvoor 

een subsidie aanvragen van 5.000 euro. Wanneer de school de speelplaats open stelt als 

speel -en ontmoetingsplek voor de buurt wordt deze subsidie verhoogt naar 15.000 euro. 

Eeklo zet hierdoor sterk in op vergroening en ontharding maar ook op het concept van 

Brede School. Scholen krijgen zo nog meer voeling met de buurt waarin ze gevestigd zijn 

en buurtbewoners kunnen genieten van extra open ruimte.  

 

 

Groen-Fruit-Tuinafvalophaling 

Vanaf volgend jaar verandert er heel wat in het afvalbeleid. We gaan namelijk GFT 

(groenten-fruit-tuin)-afval afzonderlijk ophalen. Omdat dit 30% van de restafvalzak 

uitmaakt zou dit ervoor moeten zorgen dat de hoeveelheid restafval dat wij met alle 

Eeklonaren samen produceren drastisch naar beneden gaat. Dat is ook nodig, want 

Eeklo is op dit vlak bij de slechtste leerlingen van Vlaanderen. Gemiddeld produceert elke 

Eeklonaar 189kg/jaar en dit moet gemiddeld met maar liefst 40kg naar beneden. Geen 

tijd dus voor half werk.  

Lees verder > 

 

Molenbergpark 

https://www.groeneeklo.be/groen_fruit_tuinafvalophaling?e=d7e24a563c50ddf895a58ebdbd5e6923&utm_source=groenoostvlaanderen&utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief17&n=1&test_email=1


 

Op de gemeenteraad van oktober kreeg het project Molenbergpark unaniem groen licht. 

Het contrast met vier jaar geleden kon niet groter zijn toen dit na veel ophef in de buurt 

unaniem werd weggestemd. 

De cijfers spreken eigenlijk voor zich. Het ontwerp gaat van 134 appartementen naar 74, 

ruimtelijk wordt nu maar 30% verhard en dat betekent een nettowinst ten opzichte van 

2016 van 1200m² park (van 3000 naar 4200m²) die na de ontwikkeling voor het hele 

woonblok tussen de Molenstraat en de Kon. Albertstraat zal worden opengesteld. 

Dat op dit plekje wordt gebouwd kunnen we niet tegenhouden. Het is immers volledig 

bouwgrond. Inbreiding en kernversterking in de stad zorgt er ook voor dat ruimte aan de 

rand van de stad vrij kan blijven. Dit zorgt er ook voor dat we op het gebied van mobiliteit 

winst maken. Niet enkel binnen het project met een parkeercijfer van 0,75 parkeerplaats 

per wooneenheid en nog 15 bezoekersparkeerplaatsen (wat normaal is voor 

appartementen in het centrum), maar ook voor de volledige stad. Deze grond ligt namelijk 

heel strategisch op de te ontwikkelen groene fietsas die we willen aanleggen tussen het 

centrum en AZ ALMA. Stel je voor dat je via de LILAN, over Molenbergpark, de 

begraafplaats, Galgenhof, stadsbos, Wilgenpark zomaar, weg van de grote baan N9 aan 

de rand van de stad zou kunnen uitkomen. Dan zullen we als groen een mooi nieuw 

stukje Eeklo hebben ontwikkeld. 

 

Zonne-energie toegangkelijk voor iedereen 

 

Eeklo sloot een overeenkomst met energiecoöperaties Ecopower en Volterra. De stad 

stelt daken van openbare gebouwen ter beschikking van de burgercoöperaties. Een 

vereniging van burgers die samen investeren, samen beslissen en samen de winst delen. 

Hier dus om zonnepanelen te leggen. Alle inwoners van Eeklo kunnen mee investeren én 

ook mede-eigenaar worden van dit zonnig project. Zo geeft de stad inwoners die geen 

eigen dak hebben toch de kans om te investeren in zonnepanelen en te genieten van 



goedkope lokale groene stroom. Zo blijft niet enkel de stroom, maar ook de meerwaarde 

lokaal. 

Lees verder > 

 

 

Vrijwilligersplatform Give-a-Day 

De stad Eeklo start met het vrijwilligersplatform giveaday.be/eeklo. Dit digitaal platform 

koppelt mensen die op zoek zijn naar vrijwilligerswerk met organisaties die vrijwilligers 

zoeken (verenigingen, organisaties, scholen, bedrijven,…). 

De stad wil een regierol opnemen om het vrijwilligersnetwerk in Eeklo uit te 

bouwen. Mensen verbinden is dezer dagen meer en meer van belang gebleken. 

Ondertussen zijn al 35 Eeklose organisaties geregistreerd op het vrijwilligersplatform. Je 

vindt er ook diverse vacatures. Neem een kijkje, misschien zit er ook voor jou iets tussen.  

 

 

Jong Groen Eeklo heeft nieuw bestuur 

Maak kennis met het nieuwe bestuur! 

Voorzittersduo Femke Van Durme en Hanne Van Hecke, secretaris Joachim Goethals en 

communicatieverantwoordelijke (en broodjesmeester) Maarten De Coninck staan klaar 

om er een prachtig (en coronavrij) jaar van te maken! 

 

https://www.groeneeklo.be/zonne_energie_toegankelijk_voor_iedereen?e=d7e24a563c50ddf895a58ebdbd5e6923&utm_source=groenoostvlaanderen&utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief17&n=2&test_email=1
https://www.groenoostvlaanderen.be/r?u=LhRX50_lO_VqKiRHOTxdHSwXN9oG-oC5yEmmf29kePQ&e=d7e24a563c50ddf895a58ebdbd5e6923&utm_source=groenoostvlaanderen&utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief17&n=3&test_email=1


 

Helpende handjes gezocht 

Het komt er weer aan. Eerstdaags 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. 

 

 

Herfstwandeling Groen Eeklo 

Op de ledenvergadering werd aangekondigd dat we in het najaar een herfstwandeling 

zouden organiseren. 

Gezien de verstrengde coronamatregelen stellen we dit nog even uit. Van zodra de cijfers 

gunstig evolueren en er versoepeling van de maatregelen volgt, nemen wij dit op! 

Hopelijk tot snel ! 

 

mailto:mariechristine.buyck@telenet.be


 

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=nieuwsbrief17&n=4&test_email=1
https://www.groeneeklo.be/?e=d7e24a563c50ddf895a58ebdbd5e6923&utm_source=groenoostvlaanderen&utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief17&n=5&test_email=1

