
Bij mooie landschappen denk je al snel aan
natuur. Onterecht, want steeds meer ste-
den denken na over 'hun beeld'. Wat geeft
Eeklonaren het gevoel thuis te komen als
ze hun stad binnenrijden? Dat is belang-
rijk, want wie zich thuis voelt is betrokken
bij wat er in dat huis gebeurt, houdt mee
de straten proper en wil mee nadenken
over hoe zijn/haar straat of buurt eruit
moet zien.

Op een vernieuwende inspraakwandeling
namen Eeklonaren begin vorig jaar het
woord over hun centrum. Wat is mooi of
storend aan de wegen, bomen, huizen,
auto's en verlichting? "Heeft een verwaar-
loosde (voor)gevel een effect op de hele
buurt of publieke ruimte?", vroeg iemand.
En: waar trek je de grens? "Kan iemand uit
een witte wijk zomaar zijn huis knaloranje
schilderen?", vroeg een ander. We bouwen
te hoog. Maar wat is te hoog? Dat is af-
hankelijk van de straat. Bijzonder interes-
sant allemaal. Met deze inbreng maakte
een studiebureau een kleuren-, materia-
len-, architectuur-, en hoogtestudie en gaf
ons dertien aanbevelingen.

Omwille van lichtinval en inkijk wordt de
bouwhoogte vastgelegd op basis van de
breedte van de straat en omliggende hui-
zen om een gevoel van donkere en onvei-
lige pissteegjes te vermijden. Met de juiste
boom op de juiste plaats kan die mooi uit-
groeien en voorkom je onnodig snoeiwerk.
Vermijd dat water in rioolbuizen wordt ge-
stuwd, maar laat het insijpelen en vang
het op in bosjes zoals bij de Melkerij en

wadi's zoals in het Heldenpark. Vergroen
parkeerplaatsen, bijvoorbeeld door groen-
daken op garageboxen te leggen. Doe iets
aan te grote en te fel gekleurde reclame-
borden. Ga naar een historische verwitting
van Eeklo (huizen, bloesembomen). Groen
mag trots zijn op deze mijlpaal voor Eeklo.

GROENKRANT
GROEN EEKLO > LENTE 2015

INTERVIEW MET
MEYREM ALMACI:
“HET KAN ANDERS”

JAN PRONK OVER
ONTWIKKELINGSHULP
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> Eeklo schreeuwt al jaren om een beeldkwaliteitsplan voor haar straten. Groen komt haar
verkiezingsbelofte na en legt hiervoor regels vast.

GROEN STADSBEELD
MIJLPAAL VOOR EEKLO
Meerderheid en oppositie zijn het uitzonderlijk eens: de
gebouwen in het centrum vormen een kakofonie van hoogtes,
kleuren en materialen. Eeklo schreeuwt dan ook al jaren om
een beeldkwaliteitsplan. Groen komt haar verkiezingsbelofte
na en legt hiervoor regels vast. "Mensen moeten zich thuis
voelen als ze de stad binnenrijden. Want wie zich thuis voelt
is betrokken."

BOB D'HAESELEER
Schepen van Stadsvernieuwing
Schepen.dhaeseleer@eeklo.be

De stichter van Groen Eeklo krijgt een zomereik met zijn naam.
Hopelijk vinden veel vogels een nestplaats in deze boom.

>

JAN VAN STREYDONCK
Medestichter Groen-Eeklo

Groen eert overleden icoon met 'Booneboom'
Voor de viering van 775 jaar Eeklo kunnen inwoners en organisa-
ties een boom adopteren. De stad gaat met haar inwoners de uit-
daging aan om dit jaar 775 jaar boomringen te planten. De prijs
per boom (tussen 50 en 300 euro) hangt af van het aantal jaar-
ringen en de soort. Bij elke boom hoort ook een naamkaartje.
Vanzelfsprekend plant ook Groen Eeklo een boom. We dragen die
op aan wijlen Marc Boone. Hij was een van de grondleggers van
Groen Eeklo - toen nog Agalev. Boone was een bijzonder belezen
kunst- en natuurfanaat die ontelbaren met zijn enthousiaste
kennis en humor de liefde voor de natuur heeft bijgebracht. Hij
stond in de jaren '80 op de barricaden voor het behoud van Het
Leen, samen met zijn echtgenote Marijke Bogaert, Wilfried Van
Durme en Jan Van Streydonck. Mark was in 1982 lijsttrekker bij de
eerste verkiezing waaraan Agalev deelnam en werd ook verko-
zen. Hij zetelde echter niet omdat het mandaat toen onverenig-
baar was met het beroep van leraar. Mark bleef een gepassio-
neerde 'groene': zelfs toen een zware ziekte hem trof bleef hij
bijzonder strijdvaardig. In 2006, enkele maanden voor zijn overlij-
den, was hij zelfs opnieuw kandidaat bij de verkiezingen. Omwille
van zijn jarenlange baanbrekende engagement wil Groen Eeklo
deze zeer aimabele man en medestichter eren met een zomereik
die zijn naam draagt.

Mag iemand in een witte wijk zomaar
zijn huis knaloranje schilderen?
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We geven al jaren geld aan goede
doelen, maar de situatie lijkt niet te
verbeteren. Helpt hulp eigenlijk wel?
Jan Pronk: "De situatie is nochtans veel
verbeterd. In de jaren ’60 was de gemid-
delde levensverwachting in Afrika 40 jaar.
In 2015 is die boven de 60. Dat komt door
ontwikkeling, betere gezondheidszorg en
beter onderwijs. Deze voorzieningen wer-
den niet enkel door de henzelf gefinan-
cierd, maar ook door internationale hulp."

Het is momenteel crisis, mensen
hebben het financieel moeilijk. Waarom
moeten we dan geld geven aan mensen
die ver weg zijn en die we niet kennen?
"Geld geven is niet het belangrijkste. We
moeten samen politiek-economische actie
voeren om het systeem te wijzigen. De
armoede in het westen is gelinkt aan het-
zelfde economisch systeem dat ervoor

zorgt dat op bepaalde plaatsen de armoe-
de toeneemt. Een voorbeeld is de ziekte
ebola in Sierra Leone. In de jaren ’90 werd
het land door het westen gedwongen om
te besparen. Het bespaarde hoofdzakelijk
op basisvoorzieningen zoals gezondheids-
zorg. Het systeem was daardoor zodanig
verzwakt en onrechtvaardig geworden dat
het ebola niet aankon. En zoals gewoonlijk
waren het de armen die er het meeste last
van hadden."

Dus volgens u moeten we niet gewoon
geld geven, maar moeten er ook
hervormingen komen in ons systeem?
"Dat is helemaal geen nieuw concept. In
1968 was een bekende slogan 'ontwikke-
lingswerk is thuiswerk'. Het betekent dat

als je ontwikkelingslanden wilt helpen, je
je thuissituatie moet veranderen ten
gunste van ontwikkelingslanden. Koop
chocolade waarvan de kleine boer in
Ghana profiteert en koop duurzame textiel
waarvoor de textielarbeider in Bangladesh
een behoorlijk inkomen krijgt. Maar zeg
ook nee tegen bijvoorbeeld niet-duurzaam
geproduceerd hout en organiseer je poli-
tiek om ervoor te zorgen dat je regering
geen activiteiten uitvoert die nadelige
gevolgen hebben op ontwikkelingsactivi-
teiten."

U zegt dat we ons politiek moeten
organiseren. Maar momenteel zien we
dat het grote Europa bijna alle regel-
geving bepaalt. Kunnen wij als kleine
burger daar veel aan veranderen?
"Uiteraard. De verschillende Europese
ministers overleggen in Brussel. Pas

wanneer er gezamenlijk een beslissing is
genomen, kan de Europese Commissie die
uitvoeren. Je kunt dus ofwel redeneren
dat je maar een kleine burger bent en niets
doen of je kunt je verenigen met mensen
die dezelfde dingen willen en iets veran-
deren."
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BOB D'HAESELEER
Schepen van Duurzaamheid
schepen.dhaeseleer@eeklo.be

LUT DE JAEGER
Gemeenteraadslid
lut.dejaeger@groen.be

Bob D'Haeseleer en Lut De Jaeger zijn enthousiast over de voordelen
van autodelen.

De Wereldwinkel stond aan de wieg van maatschappelijk
verantwoord ondernemen.

>

>

"Je kunt redeneren dat je maar een kleine burger bent en niets doen of je kunt
je verenigen met mensen die dezelfde dingen willen en iets veranderen."

>

EX-MINISTER JAN PRONK:
"ZUIDHULP IS THUISWERK"

Cambio-autodelen kan nu ook in Eeklo
Met Groen in het stadsbestuur wordt werk gemaakt van autodelen.
Er staat nu ook een Cambio-auto bij het station van Eeklo.
Samen een auto gebruiken scheelt in je portemonnee, maar be-
spaart je ook de nodige parkeeruimte of garage. Met een Cambio-
kaart kun je een auto lenen zolang als nodig is: voor een uurtje, een
halve of hele dag, of langer.
Na het betalen van een waarborg en een maandelijks lidmaatschap
(vanaf 8 euro per maand) kun je met een auto rijden. In de kostprijs
per kilometer is de brandstof, verzekering en pechverhelping inbe-
grepen. Ook in andere steden kun je dan een Cambiowagen lenen.
Reserveren kan online of telefonisch. Een ideale formule voor wie
zich bewust verplaatst en niet al te veel autokilometers maakt.
Meer info op website van Eeklo en op www.cambio.be.

Groen feliciteert jarige Wereldwinkel
Groen feliciteert de vele vrijwilligers van de Wereldwinkel in Eeklo
met het twintigjarig bestaan ervan. Wij bedanken hen voor hun
belangeloze engagement en energie. Zij stonden aan de wieg van
maatschappelijk verantwoord ondernemen in Eeklo en in
Vlaanderen. Samen zagen we eerlijke producten een enorme
evolutie doormaken. Van onbekend naar bijna mainstreamproduct in
supermarkten. Van koppijnwijn tot keurmerk voor topkwaliteit.
Ondertussen weet iedereen dat eerlijke handel geen louche
geitenwollensokkenecocomplot is, maar 'gewoon ' moderne
slavernij wil bannen. Niet enkel vanuit menselijk oogpunt, maar ook
puur economisch, en misschien zelfs stiekem een beetje uit eigen
belang. Arbeiders uit lageloonlanden enkele basisrechten geven,
sweatshops sluiten, kinderarbeid bannen en ze gewoon eerlijk
uitbetalen zorgt ook voor een meer eerlijke concurrentie met onze
arbeiders en onze bedrijven. Dus bedankt, misschien niet enkel in
naam van Groen en de reeds overtuigden. Maar vooral ook in naam
van iedereen die misschien nog nooit een voet heeft binnengezet in
het gezellige winkeltje in de Boelare en niet beseffen hoe de
vrijwilligers indirect ook voor hen werken.

“De armoede in het Westen is gelinkt aan die in ontwikke-
lingslanden.” Dat zegt de Nederlandse ex-minister Jan Pronk
(PvdA). Hij nam begin februari deel aan het grote debat over de
zin en onzin van ontwikkelingshulp in CC De Herbakker. "Als je
het systeem verzwakt zijn het gewoonlijk de armen die er het
meeste last van hebben."
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Koop chocolade waarvan de kleine
boer in Ghana profiteert



Geen enkele partij had in 2012 zo'n duidelijk
programma. "Groen wil een autoluw
centrum en een autovrije markt." De
terechte opmerking kwam over levendig-
heid van het plein: wat doe je met een leeg
plein als het slecht weer is? En zo leren
we dat door een goed en open debat
ideëen beter kunnen worden. Dus stelde
Groen voor om het plein enkel in de zomer
parkeervrij te maken, omdat mensen dan
ook bereid zijn iets verder te wandelen.

Het is heel gemakkelijk vanuit een buik-
gevoel moord en brand te roepen als
reactie op verandering. Maar mensen
bewust en onnodig bang maken is ronduit
schandalig en bewijst de onmacht van een
zelfverklaarde elite om verder te denken.
Het is door die conflictcultuur dat Eeklo in
veel evoluties achterop hinkt en een
Bokrijk van de jaren '70 dreigt te worden.

Gelukkig is er hoop. Alle voorbeelden to-
nen dat een gezellige en gezonde publieke
ruimte ook een positief effect heeft op de
lokale economie. Hoe meer mensen zich
op de fiets of te voet verplaatsen, hoe
meer ze stoppen en lokaal kopen. Tot
1.200 euro per persoon per jaar meer. Ja,
het patroon van een stad verandert. Nee,
dat is niet de dood van Eeklo. In tegen-
deel, na twee jaar - dat is de duur van de
verandering van het winkelpatroon - daalt
de leegstand. Dus in die periode moet er
een extra overbruggingskrediet komen.
Maar we moeten durven denken, durven
uit de loopgraven komen.

Wat is er bijvoorbeeld mis met een dyna-
misch plein? Een plein dat er buiten de
openingsuren anders uit ziet dan tijdens.
Buiten de zomer anders dan in juli en au-
gustus. Een ring houdt veel autoverkeer
uit de stad als er file is, maar we mogen
niet met dezelfde onveilige doortocht zit-
ten buiten de spitsuren. Laten we de kans
grijpen om maximaal in te zetten op de
veiligheid van fietsers en voetgangers. Zo
maak je de stad pas echt toegankelijk voor
minder mobiele mensen die met een wan-
delrekje of elektrische scooter de straat
op moeten. Zo geef je ook hen de vrijheid
om onafhankelijk te worden van auto's.

Groen wil vooral dat de doelstelling van
een verkeersluw centrum wordt gehaald.
Iedereen is voor een verkeersleefbaar
centrum en daarvoor is een afname nodig
van 60 procent van het autoverkeer. Laat

ons onszelf hiertoe verplichten, voordat
de Administratie Wegen en Verkeer (AWV)
dit doet en een groeiscenario uitwerken
met een vaste deadline. Alleen zo buigen
we de conflictcultuur om in een van
consensus en kunnen we eindelijk meer.

Durf uit de loopgrachten komen.  
Veel is mogelijk als we willen
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BOB D'HAESELEER
Schepen van Stadsvernieuwing
schepen.dhaeseleer@eeklo.be

LUT DE JAEGER
Gemeenteraadslid
lut.dejaeger@groen.be

BOB D'HAESELEER
Schepen van Jeugd
schepen.dhaeseleer@eeklo.be

Met de aankoop van de ramp zitten we op schema om elk jaar drie
speelpleintjes te vernieuwen.

Blue-bikes in Eeklo: geschikt voor woon-werkverkeer, maar ook
voor een zomerse uitstap.

>

>

Alle voorbeelden tonen dat een gezellige en gezonde publieke ruimte ook een
positief effect heeft op de lokale economie.

>

HERTEKENEN CENTRUM
TEKENEND VOOR EEKLO

Het is aan hun kleur niet te zien, maar Blue-bikes zijn een toonvoor-
beeld van vergroening van de mobiliteit. Net zoals in veel andere
steden zitten de straten in Eeklo vol autoverkeer. Voor veel mensen
is een verplaatsing met de wagen naar het werk een noodzakelijk
kwaad, voor anderen is de combinatie van trein en fiets soms een
alternatief. Maar dan moeten ze wel over een fiets beschikken.
Steeds meer centra (nu al 44) bieden daarom hun inwoners dit Blue-
bikeinitiatief. Met de Blue-bikekaart van 10 euro kun je in die steden
bij het station over twee fietsen beschikken. Je moet de fietsen wel
naar hetzelfde station terugbrengen binnen 24 uur. Voor de kostprijs
hoef je het niet te laten: in Eeklo zijn ze gratis, in andere steden
tussen nul en 3 euro. In combinatie met een treinticket is dit ook een
ideale formule voor een uitstapje naar andere Vlaamse steden of
naar wat verder gelegen landelijke fietsroutes.

Miniramp is een zege voor skatend Eeklo
Bloed, zweet en tranen heeft het gekost, maar hij staat er: Eeklo
heeft een eigen skateramp. Vorig jaar konden we met de stad een
bijzonder mooi en bijna nieuw tweedehands skatetoestel op de kop
tikken.
Omdat we alle sportinfrastructuur best samen houden, kwam de
ramp het best bij de sporthal. Alleen kon het toestel de werken voor
het zwembad-sportcomplex hinderen of beschadigd raken. Daarom
is beslist om alles toch te integreren op het bestaande skatepark en
nadien met het zwembad alles mee het verhuizen naar de sporthal.
Ook voor de omwonenden is dit nieuwe toestel een goede zaak.
Doordat deze ramp volledig gesloten is, is er minder lawaai. Het
juiste toestel op de juiste plaats zorgt voor de juiste sfeer in de
buurt.
Met de ramp zitten we nog steeds op schema om elk jaar drie
speelpleintjes te vernieuwen. Ken je zelf nog een gepaste plek voor
een nieuw speelpleintje? Of heb je zelf nog een idee voor de
herwaardering van een bestaand pleintje in jouw buurt? Laat het
ons weten en we bekijken wat we kunnen doen.

Levendig, veilig, gezond, en zowel ecologisch als economisch
duurzaam. We zijn het allemaal eens over het wensbeeld van
Eeklo. Alleen over hoe we dat bereiken verschillen de menin-
gen. Waarom blijft Eeklo vastzitten in een cultuur van con-
flict? Groen is een volwassen beleidspartij vol bijzonder crea-
tieve en empatische mensen. Wij zien oplossingen, alleen
moeten mensen willen en kunnen kijken.
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De uitdagingen voor het OCMW zijn groot. Door
verschillende beslissingen van de federale re-
gering verwachten we de komende maanden
veel meer leefloners. De federale overheid wil
een indexsprong en de Vlaamse regering be-
spaart op de kap van de zwaksten. We hebben
een OCMW nodig dat er is voor haar bevolking.
Dat op zoek gaat naar mensen die zelf de weg
naar de hulpverlening niet vinden. Een OCMW
dat samenwerkt met de stad, maar ook met
andere diensten, zoals het Centrum voor Alge-
meen Welzijn (CAW), de Kringwinkel, de Woon-
wijzer of de psychiatrie. 

De Zuidkaai als centrale plaats
We kunnen dat nog beter doen door het OCMW
een plaats te geven op de Welzijnscampus De
Zuidkaai. Hierdoor maken we een centraal wel-
zijnsloket, een aanspreekpunt voor alle vragen
van sociale aard. De mensen moeten daar voor
allerlei diensten terecht kunnen: voor het aan-
vragen van een leefloon, hulp in het huishou-
den en vragen over pensioen of over relatiepro-
blemen. De Zuidkaai ligt centraal en is goed
bereikbaar. 

Mensen die zich uitgesloten voelen, willen we
weer betrekken bij de samenleving. Dat doen
we bijvoorbeeld met het project Eropaf!, dat

werd uitgewerkt door Groen. Daarin bereiken we
jongeren die de weg naar de arbeidsmarkt moei-
lijk vinden. 

Afschaffen OCMW? 
Er gaan stemmen op om het OCMW als aparte
dienst af te schaffen. Dat is geen goed idee. Het
OCMW is een welzijnsorganisatie en dat is iets
anders dan een stadsadministratie. Je kunt het
best vanuit een welzijnsorganisatie samenwer-
king organiseren met partners. Het toekennen
van aanvullende financiële steun is iets anders
dan het uitreiken van pakweg paspoorten. 

De discussie of het OCMW wel of niet onderdeel
moet worden van het stadbestuur, is op dit mo-
ment verloren energie. We moeten er in de eer-
ste plaats voor zorgen dat onze burgers in deze
harde tijden krijgen wat ze nodig hebben. 

®
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Verantwoordelijke uitgever:
Meyrem Almaci, Sergeant De Bruynestraat
78-82, 1070 Brussel

Door de centrale ligging kun je sommige mensen nog beter bereiken.>

6 HET SOCIAAL HUIS: EEN
CENTRAAL WELZIJNSLOKET

De beste manier om sociale problemen aan te pakken is de hulp- en
dienstverlening zo dicht mogelijk bij de burger aan te bieden.
Daarom wil Groen van het OCMW een Sociaal Huis maken aan de
Zuidkaai. Het is centraal gelegen en kan veel diensten samen-
brengen. Zo kun je sommige mensen in de toekomst nog beter
bereiken. Groen discussieert liever over de dienstverlening in
plaats van over structuren.

JANICK SMESSAERT
OCMW-raadslid
janick.smessaert@groen.be

Kom naar de ledendag op zondag 31 mei
Groen houdt op zondag 31 mei haar jaarlijkse sympathisan-
ten- en ledendag.

We reiken er voor het eerst een Groene Pluim uit aan een
initiatief dat Eeklo in het voorbije jaar duurzamer en
aangenamer heeft gemaakt. We maken ook een fietstocht
langs verschillende stadsvernieuwingsprojecten. Om af te
sluiten met een lekkere spaghetti in de tuin van schepen
Bob D'Haeseleer.

Speciale gast op onze ledendag is Kristof Calvo. Ooit het
jongste parlementslid in de Belgische geschiedenis, op dit
moment fractieleider  voor Groen in de Kamer. Kristof is
afkomstig uit Mechelen waar Groen al enkele jaren
succesvol werkt aan stadsvernieuwende ecologische
projecten.

Inschrijven kan heel eenvoudig via onze website of door
contact op te nemen met één van de mandatarissen. Wie
een intiatief wil nomineren voor onze Groene Pluim, kan dit
ook via dezelfde kanalen doen.

www.groeneeklo.be

- -

Groen helpt je aan een geveltuintje
De bloemenmarkt Eeklo op zondag 3 mei weer in zomerse
sfeer brengen. Naar jaarlijkse gewoonte geeft Groen een
kleine attentie: bloemenzaad van stokrozen, zonnebloemen
of kleine sla- of peterselieplantjes. Vorig jaar kon deze actie
door de verkiezingen en de sperperiode niet doorgaan en
beloofden we een extra inspanning. Dit jaar willen we dan
ook iedereen helpen die een geveltuintje wil aanleggen. Wij
nemen uw gegevens op, doen de administratie voor uw
aanvraag en brengen we de bestelde plantjes aan huis.
Simpeler kan niet. Het enige wat je zelf moet doen is planten
en ervan genieten. Misschien doen volgend jaar de buren ook
mee.

www.groeneeklo.be

n

Mandatarissen
Heeft u vragen of opmerkingen? Contacteer onze
mandatarissen:

 Bob D'Haeseleer
Schepen van Ruimtelijke Ordening, Stadsvernieuwing, Jeugd
en Duurzaamheid
Cocquytstraat 86, 9900 Eeklo
schepen.dhaeseleer@eeklo.be - 0486 44 44 90

Lut De Jaeger
Gemeenteraadslid
Rode Kruisstraat 36, 9900 Eeklo
lut.dejaeger@groen.be - 09 377 05 48

Janick Smessaert
OCMW-raadslid
Eduard Neelemanslaan 6, 9900 Eeklo
janick.smessaert@groen.be - 09 378 32 10

Groen Eeklo

Janick Smessaert

Eduard Neelemanslaan 6

9900 Eeklo

09 378 32 10

Eeklo@groen.be

www.groeneeklo.be

@groeneeklo

www.facebook.com/

groeneeklo.be
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