
 

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. 

 

 

Wekelijkse markt vanaf 2 juli op N9 

De wekelijkse donderdagmarkt zal in juli en augustus gehouden worden op de N9 die 

daarvoor telkens volledig wordt afgesloten voor het verkeer. Het verkeer wordt omgeleid 

via de Oostveldstraat, Kriekmoerstraat, Vrombautstraat en Boelare. Het zal eigenlijk 

negen weken lang een beetje jaarmarkt zijn in onze stad. 

De stad rekent op de burgerzin van de marktbezoekers. Er is eenrichtingsverkeer op de 

markt. De looprichting is dezelfde als de rijrichting die de auto’s normaal volgen. De N9 is 

dicht tussen de Boelare en het Krugercentrum. Hier en daar worden gaten voorzien, 

zodat je kan afslaan. 

https://www.eeklo.be/Eeklo_leeft/evenementen/markt_in_Eeklo 

 

 

Verkeersveilige terrassen met witte bloembakken 

Behoorlijk wat horecazaken zijn gelegen langs de gewestwegen N9 en Boelare en dat 

maakte een terrasuitbreiding niet evident omdat terrassen voldoende veiligheid moeten 

https://www.groenoostvlaanderen.be/r?u=DRErpA8FXITiS_-vRAGuS66SPynLi2hb4dhFmH29XyZJpSQtzAB_XtLk1-gMTjpplynzjI1cTwz-n0cQ2AzgeA&e=d7e24a563c50ddf895a58ebdbd5e6923&utm_source=groenoostvlaanderen&utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief_15&n=1&test_email=1


garanderen. In overleg met Agentschap Wegen & Verkeer kon de stad met de witte 

bloembakken op die plaatsen toch veilige terrassen verwezenlijken. 

Het extra groen heeft een direct effect. Wie al een terrasje heeft gedaan kan dat 

beamen!  

 

 

Herbakkersplein wordt TIJDELIJK parking als coronamaatregel 

Vanuit de Economische Raad en de handelaars uit het kernwinkelgebied klonk een 

noodkreet. Het stadsbestuur heeft oprecht geluisterd naar de bezorgdheden en kwam tot 

het volgende compromis: op het Herbakkersplein zal je in juli en augustus kunnen 

parkeren, in blauwe zone, gedurende 4 uur en enkel tussen 8.00 en 20.00 uur. Niet op 

zondag! Deze beslissing werd genomen door het stadsbestuur in het kader van de 

coronacrisis die voor handels- en horecazaken bijzonder zwaar valt. Onder impuls 

van Groen Eeklo wordt ervoor gezorgd dat het plein door de opstelling van de 

boombanken nog aangenaam en toegankelijk blijft voor spelende kinderen, wandelaars, 

... 

 

 

Parkeervrije Markt de hele zomer lang: een impuls voor handel & horeca 

In navolging van vorig jaar, zal in juli, augustus en september koning auto worden 

geweerd op de Markt. Er komt een minibeach en de terrassen van de horecazaken 

worden uitgebreid. Op die manier bieden we mensen beleving tijdens hun vakantie in 

eigen stad.  Terwijl kinderen een fijne tijd beleven, wordt winkelen of een terrasje nog 

gezelliger. Een échte impuls voor de horeca en handelaars.  

 



 

Lancering sezoen '20-21 CC De Herbakker  

Sinds half maart is corona niet meer weg te denken en ook CC De Herbakker sloot sinds 

12 maart 2020 de deuren sluiten. Voorstellingen die gepland stonden in maart en april 

werden aanvankelijk verschoven naar mei en juni. Al snel werd duidelijk dat ook dat niet 

haalbaar was. Gelukkig kunnen een aantal van de geannuleerde voorstellingen opnieuw 

worden aangeboden in seizoen 2020-2021. 

In de maanden van de sluiting zou normaliter ook het nieuwe seizoen '20-21 gelanceerd 

worden; ook daar trok corona een streep door. Meerdere artiesten maakten 

noodgedwongen de harde beslissing om de creatie van hun productie die 

geprogrammeerd stond te annuleren of uit te stellen. En dus wordt vandaag een 

aangepast programma voorgesteld. Een aanbod zoals we dat op vandaag kennen kun je 

terug vinden op https://www.eeklo.be/cultuurcentrum/. 

De ticketverkoop start op maandag 17 augustus, 19 uur. 

 

 

Gratis zonnepanelen op je dak én goedkopere energiefactuur. 

Naar het voorbeeld van Gent, Oostende, Mechelen 

en Leuven zal stad Eeklo haar daken op de markt brengen om via derdepartijfinanciering 

met burgerparticipatie zonnepanelen op te leggen. Maar er wordt nog een stapje verder 

gegaan. Stad Eeklo wil -zoals bij een groepsaankoop- al haar inwoners, eigenaren van 

huurwoningen, scholen, bedrijven de kans bieden om hun dak hier aan toe te voegen. 

Zo wordt het mogelijk gemaakt ook voor wie geen geld (of een eigen dak) heeft om mee 

te genieten van de winsten uit zonne-energie én om elk geschikt stukje dak in te zetten 

voor de productie van hernieuwbare energie. Intekenen kan via zon@eeklo.be. 

Lees ook: https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/06/26/eeklo-zonnepanelen/ 

https://www.groenoostvlaanderen.be/r?u=DRErpA8FXITiS_-vRAGuS4Bnr12pKgFApY-ks3RZ6anFPcFdk6Wsv6r83gvJ0b2f&e=d7e24a563c50ddf895a58ebdbd5e6923&utm_source=groenoostvlaanderen&utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief_15&n=2&test_email=1
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19 september: ledenvergadering (o.v. coronamaatregelen) 

 

 

Wij gaan er even tussenuit en komen bij jullie terug na de volgende gemeenteraad in 

september. 

Hou het veilig met de nodige burgerzin. 

 

 

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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Je ontvangt deze e-mail omdat je bent ingeschreven voor de nieuwsbrief van Groen Eeklo. 
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