
 

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. 

 

 

Aanbesteding aanplant middenberm N9 

 

Door de werken op de N9 en de verlaging van de middenberm kwam eerder dit 

jaar 400m² extra groene ruimte bij in het centrum door het ontharden van 5 

doorsteken. In totaal 6600m² ruimte die moet beplant worden. 

Lees verder > 

Groenonderhoud 

 

Het schepencollege besliste eerder dit jaar dat ze geen groenzakken meer ter 

beschikking ging stellen voor mensen die hun groenstroken onderhouden. Men 

gaat hier inderdaad uit van een vorm van burgerzin. De waardering die het 

stadsbestuur heeft voor deze burgerzin wil men op een andere manier uiten 

dan met zakken die meteen weggegooid worden. Daarom geeft men een 
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waardebon van 5 euro, dezelfde waarde van de groenzakken voorheen. Ook 

plantgoed, bloemenzaad of een bon voor gft-bak behoren tot de opties. Op 

enkelingen na heeft iedereen zich hierbij neergelegd. Net zoals de beslissing 

voor het niet plaatsen van bladkorven. Veel bladkorven stonden op vaste 

rondes van de groendienst en Pro Natura en worden nu dus gewoon 

meegenomen in de reguliere werking. Tot op heden hebben zich nergens 

problemen gesteld. De impact van beide beslissingen zal op het eind van het 

jaar geëvalueerd worden. 

Zone 30 in Eikelstraat 

 

Momenteel is er een zone 30 in de omgeving van het Atheneum. Op de 

gemeenteraad werd er toegezegd dat de volledige Eikelstraat een zone 30 

wordt. De stad heeft plannen om in nog meer straten de maximum snelheid te 

beperken. Wordt vervolgd. 

 

 

Op het Toekomstcongres van 18-19 oktober ll. werd Jonas Deilgat samen met 

nog 4 anderen verkozen voor het Arbitragecollege. Zij lossen discreet conflicten 

op, tussen leden, tussen groepen, of tussen leden en groepen. Als de statuten 

onduidelijk zijn, dan kan het arbitragecollege ze interpreteren. En als een lid 

wordt uitgesloten van de partij, dan kan hij of zij beroep aantekenen bij het 

arbitragecollege.  

Een dikke proficiat! 

 



 

24u Fietsmarathon 

Groen Eeklo heeft een plekje kunnen bemachtigen om deel te nemen aan dit 

benefietevenement dat dit jaar doorgaat op 8 (20u) - 9 (20u) november. We 

zoeken nog een aantal enthousiaste fietsers voor een uurtje trappen. 

Supporters zijn doorlopend welkom voor een hartelijke aanmoediging van de 

moedige fietsers. Voor verdere informatie en inschrijving kan je terecht bij Bob 

D'Haeseleer. 

 

 

Herfstontbijt en -wandeling 

Zo organiseren we op initiatief van de werkgroep activiteiten op 24/11 een 

ontbijt (9u) met aansluitend een wandeling (10u30) in Het Leen. Je kan voor 

beiden inschrijven of voor elk afzonderlijk! Het ontbijt kost 15 € voor 

volwassenen en 8 € voor kinderen tot 12j. De wandeling is uiteraard gratis. 

Inschrijven kan via dit formulier. 

Je inschrijving voor het ontbijt is definitief na betaling van het juiste bedrag. Dit 

kan op rekening BE88 8601 1077 9941 overgeschreven worden (graag voor 

20/11) of cash op de dag zelf (we geven echter de voorkeur aan betalen per 

overschrijving). Vermeld zeker je naam en aantal personen nogmaals in de 

mededeling!  
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Voor wie dit bedrag wat moeilijk ligt, zijn we bereid om tot de helft tussen te 

komen vanuit de partijkas. Je neemt hiervoor best contact op met Janick via 

janick.smessaert@groen.be. 

 

 

Bedeling huis-aan-huis blad 

Het zit er weer aan te komen. De volgende editie van het huis-aan-huisblad zit 

in druk. Zoals gewoonlijk wordt Eeklo verdeeld in verschillende 

bedelingsrondes. Wil je graag meehelpen tussen 8 november en 22 november 

met het bussen, geef ons dan een seintje.  

 

 

8-9 november: 24uur fietsmarathon Kilometervreters 

10 november: Ecopolis Kaaitheater Brussel 

15 november: ledenvergadering 19u30 Stadskantoor 

24 november: Herfstontbijt en -wandeling Het Leen 

5 januari: Nieuwjaarsreceptie Wijkcentrum De Kring 
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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. 
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