
 

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.

 

 

Meerjarenplanning 2020-2025 

 

De gemeenteraad van Eeklo heeft maandagavond 16 december het 
meerjarenplan besproken en gestemd. Wij zetten de tien opvallendste 
projecten op een rijtje. 
Lees verder >  
Ook hebben onze beide schepenen voor hun beleidsdomeinen de accenten 
toegelicht. 
Lees verder >  

Conformiteitsattest 

 

Om de woonkwaliteit te verhogen voerde de stad vorig jaar het 
conformiteitsattest in voor nieuwe verhuringen in woningen ouder dan 50 jaar. 
Stad Eeklo werkt hiervoor samen met de Woonwijzer.  

https://www.groeneeklo.be/meerjarenplanning_2020_2025?e=d7e24a563c50ddf895a58ebdbd5e6923&utm_source=groenoostvlaanderen&utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief09&n=1
https://www.groeneeklo.be/gmeenteraad_december_2019?e=d7e24a563c50ddf895a58ebdbd5e6923&utm_source=groenoostvlaanderen&utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief09&n=2


Omdat zo een conformiteitsattest een grote meerwaarde betekent voor 
eigenaren en verhuurders rekenen zo goed als alle steden die met zo een 
dergelijk conformiteitsattest werken maximaal deze kosten door.  
In Eeklo worden de inkomsten hieruit integraal toegevoegd aan de pot van 
renovatiepremies. Met de uitbreiding van deze premiepot willen men de 
mogelijke angst wegnemen dat de aanvraag van zo een conformiteitsattest 
een grote renovatiekost met zich mee zou brengen. 

Convenant Energiehuis – Veneco – SOM 

 
Met deze convenant zal onze stad samen met VENECO en de SOM een 
Energiehuis oprichten. Deze eerste samenwerking moet de energietransitie 
toegankelijk maken voor alle Eeklonaren. Ongeacht of je veel of weinig geld 
hebt, verhuurder of huurder bent, of veel of weinig weet hebt van energie of 
verbouwen. Binnen de muren van de stad zal er een energieloket opgericht 
worden dat informeert, sensibiliseert, begeleidt en ontzorgt om mensen in 
armoede energieleningen te verschaffen, helpt om energiescans uit te voeren, 
offertes aan te vragen en vergelijken of premies aan te vragen. 

Convenant Kringwinkel 

 

Of je het bekijkt op het aantal klanten per inwoner, de omzet per klant, de 
omzet per werknemer, ingezamelde kilo’s per werknemer, het aantal 
hergebruikte kilo’s per inwoner, onze Kringwinkel presteert beter dan de rest 
van Vlaanderen. Ook het aantal werkplaatsen, inclusief het aantal sociale 
werkplaatsen neemt toe. Dus we zijn ervan overtuigd van het nut van deze 
samenwerking. 
Tegen het einde van de legislatuur mikken we op bijna 10 kilo per inwoner per 
jaar. Netto komt dit in 2020 neer op besparing van 5000 euro. Een bedrag dat 
de winkel zelf opbrengt door de steeds stijgende omzet van de winkel. De 
werking voor de komende jaren blijft dus gegarandeerd en gaat dus ook nog 
uitbreiden. 

 



Stopzetting RUP Heldenpark 

 

Op de gemeenteraad van juni werd het RUP (zeg maar het herschrijven van 
de wettelijke regeltjes van wat en hoe er kan worden gebouwd) Heldenpark 
voorlopig goedgekeurd. Daarna volgde een openbaar onderzoek over deze 
voorlopige plannen. Hierin merkten we drie volledig uiteenlopende visies. 
Sommigen willen er villa’s zetten, voor anderen mag dit een park blijven en 
nog anderen wilden vooral het vooropgesteld rendement van 1,5M euro halen.  
Met de uitkomst van het openbaar onderzoek worden de plannen opgeborgen 
en zal er vooraleer aan een nieuw RUP begonnen wordt eerst goed overleg 
gepleegd worden tussen alle partijen en de buurt om te kijken of er een 
draagvlak is om zo een nieuw plan te laten slagen.  

 

 

Mátyás in 't groen wordt appelblauwzeegroen 

Op het eind van het jaar kwam de verrassing van het jaar. Mátyás Blanckaert 
heeft besloten om uit de Groen fractie te stappen en verder te zetelen als 
onafhankelijk raadslid in de gemeente- en OCMW-raad het huidig 
gemeentebestuur verder te steunen. "Iedereen die me goed kent weet dat ik – 
ook als onafhankelijke – een loyale partij zal zijn voor deze meerderheid." 

 

 

De Groene stempel in het provinciaal meerjarenplan! 

Het Oost-Vlaamse bestuursakkoord en de recent goedgekeurde 
meerjarenplanning kleurt overduidelijk Groen. De provincie verdubbelt de 
investeringen in het bovenlokaal fietsnetwerk, met de fietssnelwegen als 
sluitstuk. De Provinciale natuur- en bosgebieden worden de komende jaren 
fors uitgebreid en via het nieuw op te richten Fonds voor Bosuitbreiding 



ondersteunen we eigenaars om private gronden te bebossen. We voorzien 
300.000 euro per jaar om natuurverenigingen te ondersteunen in de 
ontwikkeling van topnatuur. Ook het budget voor het provinciaal klimaatfonds 
gaat flink de hoogte in. Het meerjarenplan en de toelichting vind je hier. 

 

 

Tijdens de 'Warmth Experience' verkochten de jonge ecologisten van Jong 
Groen glühwein, warme chocomelk en versgebakken koekjes. De actie bracht 
een mooie 127,9 euro op voor de 3 goede doelen van De Warmste Weeklo! 
De globale opbrengst van de solidariteitsactie in Eeklo bedraagt 31460,56 
euro. 

 

 

Nieuwjaarsreceptie en kaaslunch GROEN Eeklo 

Naar jaarlijks traditie gaat de nieuwjaarsreceptie van GROEN Eeklo door in 
Wijkcentrum De Kring. 
 
Wanneer : zondag 5 januari vanaf 11u00  
Gast : Mieke Schauvliege - Vlaams parlementslid 

Aansluitend op de receptie voorzien we een kaas- met wijn-lunch om het jaar 
stevig en sfeervol in te zetten. We vragen hiervoor een bijdrage van 10 euro 
per persoon (ter plaatse te betalen). Kinderen beneden de 12 jaar mogen 
gratis aanschuiven ; we voorzien een sociaal tarief van 5 euro voor mensen 
met een beperkt (vervangings)inkomen. 
 
Inschrijven kan nog tot vrijdag 27 december 2019 bij 

inge_rutsaert@hotmail.com  

 
 

https://www.groenoostvlaanderen.be/r?u=fW-TZWeHRzcnvcBbSSBYQ4Sn2iIwQ0FAdFpu6kcmfwYOdI-cBgXXNrlljTNUc4TEkY3wvFvmIAnn085ZoKTvOTXVSrgmG7gAeKn7WkVy1k-zM9g7AF-4ceRub-l4cvSA-ZR_twqhdc6jRfOg2sl-bw&e=d7e24a563c50ddf895a58ebdbd5e6923&utm_source=groenoostvlaanderen&utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief09&n=3
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GEZOCHT : Helpende handen voor Nieuwjaarsreceptie 

Voor de nieuwjaarsreceptie die doorgaat op zondag 5 januari, zijn we op zoek 
naar helpers voor verschillende taken: zaal schikken, bereiding hapjes, 
uitschenken en rondgaan dranken en hapjes, "den afwas", opruimen, ...  
Vele handen maken licht werk! 
 
Wie wil een handje toesteken? Graag je naam doorgeven 
aan Eline_bultinck@hotmail.com.  

 

 

Vrijwilligers gezocht! 

Op vrijdag 14 februari is er terug een Valentreinactie. De actie heeft als doel 
om aan stations mensen te bedanken om met het openbaar vervoer te reizen 
alsook de vraag bekrachtigen naar meer late treinen en bussen.  
Concreet is het de bedoeling dat er in de ochtend van 14 februari zoveel 
mogelijk kaartjes worden uitgedeeld aan de reizigers. 
Wij zou er interesse hebben om deze actie te trekken en/of te ondersteunen? 
Laat het ons weten vóór zondag 26 januari.  
Het doel is om leden en vrijwilligers te mobiliseren om massaal die 
vrijdagochtend deel te nemen aan de actie aan het station van Eeklo. 

 

 

4 januari: nieuwjaarsreceptie voor de burgers van Eeklo (org. Stad Eeklo) 

5 januari: nieuwjaarsreceptie en kaaslunch Groen Eeklo vanaf 11u 

Wijkcentrum De Kring 

10 januari: Provinciale ledenvergadering Groen Oost-Vlaanderen - verkiezing 

voor lid Partij Bestuur (Bob is opnieuw kandidaat) 

mailto:Eline_bultinck@hotmail.com
mailto:info@groeneeklo.be?subject=Valentrein&body=Ik%20wil%20meehelpen%20met%20de%20actie.


19 januari: Nieuwjaarsbrunch Groen Evergem 

28 januari: 10 jaar Oikos - the new economics (org. Groen) 

14 februari: Valentrein 

 

 

 

 

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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