Hier
In EEKLO kleurt de politiek
alweer een beetje groener...

Krachtige stemmen in BCSD
Geen oogkleppen
Het belang van de provincie

"1870 stemmen,
4 zetels (+1),
2 schepenen (+1).
Dank je, Eeklo !"
Onze 4 mandatarissen.
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GROEN IN HET
GEMEENTEBESTUUR
De Eeklonaar heeft gekozen. Op
de verkiezingsdag kleurde ons
geliefd Eeklo City, dankzij de inzet
van vele kandidaten en vrijwilligers, duidelijk groen.
Met een versterkt mandaat maken
we van Eeklo een stad met meer
groen, minder auto’s en meer
kansen. Lef, moed en verjonging
waren onze ingrediënten voor succes.
In deze nieuwe legislatuur mag

Bob D’Haeseleer zijn
schepenmandaat verzilveren. Hij blijft
bevoegd voor Ruimtelijke Ordening,
Stadsvernieu-wing en Duurzaamheid.
Met de nodige portie pit en een
duidelijke toekomstvisie maken we
van Eeklo een speelse en groene
centrumstad.
Voor Isaura Calsyn is het avontuur in
2019 begonnen. Onze jonge schepen
creëert met de bevoegdheden Jeugd,

Cultuur en Onderwijs in Eeklo een
thuis waar niemand uit de boot valt.
Bob en Isaura zorgen voor een
prominente plek voor jeugd en cultuur
in de stad, een vernieuwende kijk op
energie en een ommezwaai in de
huidige politieke cultuur.

WANT WIJ ZIJN
BRUGGENBOUWERS.
Niet alleen onze schepenen, maar alle

leden en sympathisanten van Groen
Eeklo verbinden. Het beleid voor de
komende jarenprobeert bruggen te
bouwen tussen beleidsdomeinen,
personen, burgers en politiek.
Het verhaal waar we samen aan
schrijven, is een verhaal van hoop.
We kijken alvast uit naar wat de
toekomst ons brengt en werken hard
aan een nieuw Eeklo,
Recht uit ons erte.

HIER

Groen in het Bijzonder Comité Sociale Dienst
MEER KANSEN EN STEUN VOOR EEKLONAARS DIE HET NODIG HEBBEN.

Marie-Christine en Janick voor Groen Eeklo naar het Bijzonder Comité Sociale Dienst: samen garant voor een sociale, krachtige stem bij
beslissingen over individule steunaanvragen.

Het OCMW heeft als eerste opdracht mensen te helpen die over
onvoldoende bestaansmiddelen beschikken. Uiteraard moet hiervoor
aan een aantal voorwaarden voldaan worden.
Het Bijzonder Comité Sociale Dienst (BCSD) bekijkt nieuwe aanvragen en
beslist over de toekenning, de terugvordering of de schorsing van een
leefloon of een andere vorm van steun. Om financiële steun te krijgen, wordt
samen met de steunaanvrager een overeenkomst opgemaakt waarin het
meest passende traject richting integratie en sociale participatie wordt
uitgewerkt.
Ervoor zorgen dat iemand aan het werk kan, is altijd de eerste betrachting.
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Als tewerkstelling niet of nog niet mogelijk is, zijn vrijwilligerswerk, Nederlandse taalles volgen of werken aan een verslavingsproblematiek een optie.
Belangrijk is dat er een inkomen is om van te leven, indien nodig aangevuld met bijkomende steun: een babykaart, extra tussenkomst voor
farmaceutische kosten of toelating tot de sociale kruidenier. Daar koop je
producten tegen sterk verminderde prijzen.
Marie-Christine en Janick staan samen garant voor een sociale en krachtige
stem in het BCSD.
Neem gerust contact met hen op via:
mcbuyck@telenet.be en janick.smessaert@eeklo.be
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IN ’T
KORT

GROEN ZONDER OOGKLEPPEN
MÁTYÁS BLANCKAERT:

“WAT EEKLO MIST, IS OPENHEID EN MOED OM NIEUWE
IDEEËN EEN KANS TE GEVEN. ALLEEN ZO WORDT ONZE
STADSKERN MET MEER GROEN EN MINDER AUTO'S EEN
MOOI BELEVINGSCENTRUM."

Als enthousiaste vader probeer ik samen met mijn gezin een steentje bij te
dragen aan een duurzame toekomst voor Eeklo. Daarom ben ik blij dat ik
zoveel mensen mag vertegenwoordigen en mijn visie en ideeën mag delen in de
Groene fractie. Enigszins verrast maar heel trots laat ik graag een positieve
stem horen in de gemeenteraad.

OPEN VIZIER
Onze partij is heel sociaal bewogen en gaat voor duurzame stadsontwikkeling.
Een dynamische ploeg staat klaar om op een kritische maar constructieve en
creatieve manier met elke andere partij in Eeklo samen te werken. Coalitie of
oppositie, voor mij is iedereen verdiend verkozen.
Wie mij goed kent, weet waar zich aan te verwachten: ik ga het liefst recht op
mijn doel af, maar probeer altijd op de bal te spelen en niet op de man. Politiek
is een ploegsport, ik hoop dat iedereen later kan zeggen dat ik een faire mede-

en tegenstander was.
Tien jaar in het onderwijs deed mij
inzien dat elk kind alle kansen moet
krijgen om te kunnen groeien.
"As long as there is hope, there is life."
Ik geloof dat Eeklo enorm veel potentieel heeft, maar mis een zekere
fierheid bij de Eeklonaar. Samen met
Groen wil ik ervoor zorgen dat we
weer trots kunnen zijn op onze stad.
Ik doe er alles aan om jouw en mijn
(klein)kinderen te laten opgroeien in
een mooie, kindvriendelijke en verkeersveilige stad. Ik hoop dat jongere
gezinnen zich in de toekomst opnieuw graag vestigen in Eeklo. En ik
hoop dat ondernemers voelen dat
het interessant is om in Eeklo te
investeren. Dan kan ik binnen zes jaar
aan mijn netwerk tonen: Eeklo is een
fantastische plek om te wonen, te
werken en te leven.

DE PROVINCIE IS BELANGRIJK
Met veel enthousiasme verdedig ik de
belangen van het Meetjesland in de
provincieraad, waar Groen vijf zetels
behaalde en mee bestuurt. Riet
Gillis uit Beveren is gedeputeerde. Zij
is verantwoordelijk voor typisch
Groene thema’s als (Fiets)mobiliteit,
Natuur en Milieu, Klimaat en Energie.
De provincieraad is fors afgeslankt
van 72 naar 36 zitjes. Groen gaat van
6 naar 5 wat dus eigenlijk een flinke
stijging is: van 9 naar 14% van de
stemmen!
De provincie blijft belangrijk voor
Eeklo want ze is zeer aanwezig op
ons grondgebied:
>het Leen mag binnenkort op investeringen rekenen om de gebouwen te
vernieuwen.

>het PTI wordt volop verbouwd en
energiezuiniger gemaakt.
>de Huysmanhoeve wordt vanaf
2019 hersteld en opgesmukt.
De provincie wil een trekker zijn om in
de gemeenten de energietransitie
waar te maken en klimaatdoelen te
halen. Ook bij het aanleggen van
fietswegen is haar belang niet te
onderschatten.
De fietspaden langs de spoorweg
richting Waarschoot en het fietspad
naar Lembeke zijn door de provincie
gerealiseerd. Hopelijk kan ook het
fietspad naar Balgerhoeke binnenkort
aangelegd worden.
De provincie?
Een boeiend werkterrein!

LUT DE JAEGER
PROVINCIERAADSLID
LUTDEJAEGER@TELENET.BE

De lokale verkiezingen zijn nog
maar net achter de rug.
In Eeklo kregen we maar liefst
1870 MENSEN ENTHOUSIAST
over onze positieve en hoopvolle
antwoorden.
Op dezelfde manier wil Groen in de
komende maanden ook Vlaanderen, België en zelfs Europa overtuigen. Onze boodschap is dat we
enkel door samen te werken een
antwoord vinden op het gebied
van klimaatsverandering, mobiliteit, armoede en diversiteit.
Iedereen die er al eens mee werd
geconfronteerd, kent het verschil
maar al te goed tussen een meewerkende en een tegenwerkende
overheid.
Daarom is het dubbel zo belangrijk
dat ook op het HOGERE
POLITIEKE NIVEAU de juiste
keuzes worden gemaakt: voor een
verbindend en toekomstgericht
verhaal, investeringen in openbaar
vervoer, subsidiepotten voor
stadsvernieuwingsprojecten zoals
de Hartwijk of het bijsturen van
wetten of decreten.
Alleen zo krijgt een nieuw progressief stadsbestuur de mogelijkheid
om zijn plannen uit te voeren.
Ben jij ook gebeten door deze
thema’s en onze aanpak?
HELP ONS en onze Eeklose
kandidaten door jouw steentje bij
te dragen aan de verkiezingscampagne van Groen in Eeklo voor
de verkiezin-gen van 26 mei. Want
Groen Eeklo wil het succes van 14
oktober doortrekken. Naar die
hogere niveaus maar uiteraard ook
naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2024!
info@groeneeklo.be
www.groeneeklo.be/contact

GROEN

2019, HET JAAR VAN DE OMMEKEER

Meyrem Almaci slaat de handen in elkaar met Jean-Marc Nollet: ‘Als de groene en gele hesjes de krachten bundelen, is er niets dat we niet kunnen bereiken’

Dit jaar hielden Groen en Ecolo voor het eerst sinds hun oprichting samen een
nieuwjaarsreceptie. ‘Deze gezamenlijke receptie is een mooi symbool voor
onze groene as’, vinden voorzitters Meyrem Almaci (Groen) en Jean-Marc
Nollet (Ecolo). ‘En dit jaar willen we de samenwerking nog versterken.’
Want de groene golf op 14 oktober strekte zich uit over heel het land, van
Oostende tot Namen en van Amay tot Zwijndrecht. ‘Zondag 14 oktober was
een onvergetelijke groene zondag’, speecht Meyrem. ‘Nog nooit hadden onze
partijen zoveel raadsleden, schepenen en burgemeesters. Maar het was
niet alleen een zege van Ecolo en Groen. Het was nog meer een zege van de
bewustwording. Meer en meer mensen beseffen dat het zo niet verder kan. 14
oktober was een fenomenale stap, maar het was maar de eerste stap.’
‘2019 wordt het jaar van de ommekeer’, gaat Meyrem verder. ‘Opnieuw loze
beloften voor het klimaat? Dat pakt niet meer: wij willen een klimaatwet die
onze doelstellingen bindend maakt. Kinderen die opgroeien in armoede en met
een lege boterhammendoos naar school moeten? Onaanvaardbaar: wij gaan
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kinderarmoede écht halveren. De facturen doorschuiven naar gewone mensen?
Gedaan ermee: wij laten de rijksten eindelijk een eerlijke bijdrage leveren.’

‘Een ambitieuze klimaatregering
met een sociaal hart,
dát is een ommekeer’
‘Wij hoeven geen schrik te hebben van de toekomst,’ besluit Meyrem, ‘want
we maken die gewoon zelf. Echte verandering komt van onderuit, van de
burgers. Kijk naar de klimaatbetogers en de gele hesjes. Als politici eindelijk
samenwerken in plaats van tegenwerken, is er veel mogelijk. Als de groene
en gele hesjes de krachten bundelen, is er niets dat we niet kunnen bereiken.
Ja, dan maken we op 26 mei de ommekeer waar en vormen we een ambitieuze
klimaatregering met een sociaal hart.’

GROEN

MAAK KENNIS MET ONZE LIJSTTREKKERS

EUROPEES PARLEMENT
PETRA DE SUTTER
55 jaar - Horebeke

FEDERAAL PARLEMENT
STEFAAN VAN HECKE
46 jaar - Merelbeke

VLAAMS PARLEMENT
BJÖRN RZOSKA
45 jaar - Lokeren

Fertiliteitsexperte Petra De Sutter is vastberaden om Europa
sterker te maken. ‘Europa is niet aan Orbán, Salvini en Francken
maar aan de klimaatbetogers, gele en groene hesjes, vakbonden
en mensenrechtenactivisten. Ons optimisme is onze sterkte.
Samen maken we Europa menselijker, eerlijker en gezonder.’

‘Groen is onmisbaar in het debat
over justitie en veiligheid’, vindt
Stefaan Van Hecke. ‘We moeten
burgers beschermen, maar de slinger
mag niet doorslaan richting een
politiestaat.’ Onze justitie-expert
is een zwaargewicht in de Kamer:
hij wist er als oppositielid meer
wetsvoorstellen door te krijgen dan
wie ook.

Groene voorstellen waar élke
Vlaming beter van wordt. Daarvoor
gaat fietsfreak Björn Rzoska en
niets minder. ‘Onze partij combineert
moeiteloos schone lucht met
veilig verkeer, natuur met cultuur,
gezondheid met welzijn. En zo maken
we Vlaanderen elke dag een betere
plek om te wonen.’

Vanop plaats 2 gooit huidig parlementslid Bart Staes zijn gewicht in de
strijd om een tweede zetel in het Europese Parlement binnen te halen.

Maak jij samen met onze lijsttrekkers van 2019 het jaar van de ommekeer?
Sluit je aan bij onze 12.000 doeners op www.groen.be/wordlid

DE KLIMAATGENERATIE STAAT OP
Vele tienduizenden scholieren
kwamen de afgelopen maanden op
straat en eisten meer klimaatambitie
van de regering. Federaal
fractieleider Kristof Calvo (Groen)
is apetrots dat de klimaatgeneratie
opstaat. ‘Jongeren pikken het niet

Vlaams fractieleider Björn Rzoska
treedt hem bij. ‘Vlaams minister
van Leefmilieu Joke Schauvliege
maakt gekke bokkensprongen om
de klimaatgeneratie te recupereren,
maar de realiteit is dat ze jarenlang
niets heeft gedaan voor het klimaat.’

‘De klimaatgeneratie wil geen
woorden meer, maar daden’
langer dat ze met een kluitje in het
riet gestuurd worden’, legt hij uit.
‘De echte spijbelaars zitten in de
regering. Ons land haalt geen enkele
klimaatdoelstelling. Sterker nog:
de uitstoot stijgt weer! De jongeren
die nu op straat komen, willen geen
woorden meer, maar daden.’
Kristof Calvo: ‘Dit jaar vormen we een klimaatregering met een sociaal hart’

Kristof is er zeker van: 2019 wordt
het jaar van de ommekeer voor het
klimaat. ‘Dit jaar zet de groene golf
woorden eindelijk om in daden. Dit
jaar vormen we een klimaatregering
die een bindende klimaatwet stemt.’

REGIONAAL
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AANPLANTING VAN DE
STADSBOSSEN KAN
SNELLER
Oost-Vlaanderen is na WestVlaanderen de bosarmste provincie,
met een bebossingsgraad van 6,8%.
Frappant is dat bijna de helft van de
Oost-Vlaamse gemeenten de
afgelopen 24 jaar elk minder dan 10 ha
aangelegd hebben. Er werd in die
periode in onze provincie 467 ha
stadsbos aangeplant. Daarmee haalt
de provincie amper een realisatiegraad van 30% van het
vooropgestelde doel.Groen wil tegen
2030 de beloofde stadsbossen
effectief aanplanten.
Zo krijgt elke stedeling een bos op
maximum vijf kilometer afstand huis
en heeft elke stad een groene long.
Mensen die in een groene omgeving
wonen, zijn gezonder en gelukkiger.
Natuur werkt kalmerend, doet
bewegen en voorkomt zo
overgewicht en klachten van
depressie. Stadsbossen brengen
bovendien verkoeling tijdens hete
dagen en bescherming tegen
overstromingen, ze vangen fijn stof
op en vormen een natuurlijke
geluidsdemper.
Elisabeth Meuleman
Vlaams Volksvertegenwoordiger

Riet Gillis, gedeputeerde

PETRA DE SUTTER
LIJSTTREKKER VOOR
EEN GROENER EUROPA
Groen verkoos Petra De Sutter als
lijsttrekker voor de Europese lijst.
Zij focust op een pro-Europese
koers, maar gaat tegelijk ook voor
een ander Europa.
Petra: “De nood is groot voor een
ambitieus klimaatbeleid, waardige
jobs en respect voor minderheden.
Daarom gaan we resoluut voor
een sterker, maar ook een ander
Europa, dat mee een halt toeroept
aan populisme en angszaaierij."
Samen met Bart Staes op twee en
de Gentse Sara Matthieu als
eerste opvolger wil De Sutter de
groene golf verder zetten in het
Europees parlement en ijveren
voor een menselijker, eerlijker en
gezonder Europa.

GROEN BESTUURT MEE IN OOST-VLAANDEREN
Samen met CD&V en NVA bestuurt Groen de komende 6 jaar mee onze provincie.
We gaan voor een inhoudelijk sterk en bijzonder groen verhaal, waar
klimaatneutraliteit de toetssteen vormt voor het volledige beleid. Voor de
aanleg van fietssnelwegen schakelen we een versnelling hoger.
Industriegebieden worden herdacht, open ruimte wordt behouden. Natuur en
bos komen dichter bij de mens. Ook het vergunningenbeleid wordt herdacht,
met transparantie als uitgangspunt. Bij personeelsbeleid en onderwijs gaan we
voor gelijke kansen en zelfontplooiing. Administratieve lasten bouwen we af.
Het bestuur zelf ondergaat ook een metamorfose. Minder commissies, minder
zitpenningen en andere besparingen op de eigen werking maken meer middelen
vrij voor de burger. Oppositievoorstellen worden ter harte genomen. De
provincieraad wordt een plek waar meerderheid en oppositie luisteren naar en
overleggen met elkaar.
Onze gedeputeerde Riet Gillis komt uit Kieldrecht en heeft naast milieu, klimaat,
natuur, energie en mobiliteit ook nog de bevoegdheid over ICT, personeel,
buitenlandse betrekkingen, Europese betrekkingen en juridische projecten.
Fractieleidster Elisabet Dooms uit Gent bewaakt de begroting en het
vergunningenbeleid. Merelbekenaar Hans Mestdagh zal zich concentreren op
fietspaden, erfgoed en ruimtelijke ordening. Ook Lut De Jaeger uit Eeklo zal zich
op onze omgeving toeleggen. Koen Roman uit Oudenaarde, verkozen tot
ondervoorzitter van de provincieraad, zal zich op economie en het behoud van
open ruimte in onze provincie concentreren.
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Receptie van Groen Eeklo in het
Wijkcentrum De Kring op 6 januari:
2019 werd ingezet met ongeveer
honderd aanwezigen, een drankje,
een hapje en een paar korte
toespraken. Ruim vijftig “plakkers”
genoten mee van het kaasbuffet
achteraf. Inge maakte er samen met
haar team een hartverwarmend
gebeuren van voor een groep
enthousiaste mensen vol goesting
om ertegenaan te gaan. En dit niet
alleen in 2019!
© Marc De Coninck

2
Het moet niet altijd politiek zijn.
Groen is een gevoel. En dus verzamelden ons campagneteam en de kandidaten van Groen - na een intensieve
en succesvolle campagne voor de
gemeenteraadsverkiezingen - voor
een warme en ontspannende
winterwandeling in Het Leen.

3
Na de klimaatmars kroop onze
schepen Bob D’Haeseleer in de pen en
schreef verschillende redacties aan.
Het energieverhaal van Eeklo:
- zelfvoorzienend in 2019
- een groot draagvlak voor
windenergie
Nog dezelfde week stonden teams
van Ter Zake en De Standaard in
Eeklo. De reportage staat nog altijd
online, je vindt ze ook via onze
website.

4
Voor je toekomst moet je vechten.
Op de klimaatmarsen klonk de roep
om verandering opnieuw luider. We
waren op 2 december en 27 januari
met duizenden in Brussel en het
enthousiasme was hoorbaar.
Een delegatie Jong Groenen uit
Eeklo zorgde ervoor dat ook de
Eeklose stem werd gehoord. “Een
nieuw ambitieus klimaatbeleid,
aub!” Jong geweld kan altijd contact
opnemen met het bestuur via
groeneeklo.be/contact of
facebook.com/groeneeklo.
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ZONDAG 19 MEI 2019:
LEDEN- & SYMPATHISANTENDAG.
VOLGENS VAN DALE:
SYMPATHISANT: IEMAND DIE OPENLIJK INSTEMMING BETUIGT.
DAG: TIJD TUSSEN ZONSOP- EN ZONSONDERGANG.
VOLGENS ONS:
GROEN IS EEN GEVOEL, MEER NOG: EEN LEVENSWIJZE.
WAT IS ER BETER DAN SAMEN WERKEN AAN EEN MOOIE TOEKOMST?
OP DE SYMPATHISANTENDAG NODIGEN WE IEDEREEN UIT
DIE ZICH GOED VOELT BIJ ONS GROENE VERHAAL.
SAMEN ZIJN, SAMEN GENIETEN, SAMEN DOEN.
BRUGGEN BOUWEN NAAR DE TOEKOMST.
NOTEER HET NU IN JE AGENDA!
MEER INFO VOLGT OP WWW.GROENEEKLO.BE.

Groen Eeklo
Janick Smessaert
Eduard Neelemanslaan 6
9900 Eeklo
09.378.32.10
janick.smessaert@groen.be
www.groeneeklo.be
www.facebook.com/groeneeklo

Verantwoordelijke uitgever: Meyrem Almaci,
Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel
Deze krant is informatief drukwerk en valt dus niet onder de
regels van reclamedrukwerk. Hier wordt waterloos gedrukt bij
Eco Print Center. Zo vermijden we een energieverslindende
droogoven, sparen we liters water uit en werken de drukkers in
een gezonde werkomgeving. Niets in deze uitgave mag worden
vermenigvuldigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van
de uitgever.

Doeners uit Eeklo lopen op kop in een eerlijke,
gezonde en menselijke samenleving. Geef ze een duwtje in de rug.
Doe mee met politiek waar je blij van wordt.

