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Opnieuw VEILIG THUIS in een WELVAREND Eeklo
Liefste Eeklonaar, 

2018 is goed gestart en ik hoop met gans mijn hart dat dit jaar 
veel geluk en plezier in petto heeft voor elk van u. Niemand weet 
wat ons te wachten staat, daarin hebben we weinig keuze. Daar-
tegenover staan er véél dingen waar we wel kunnen voor kiezen!

We kunnen kiezen voor een nette stad met onderhouden voet- 
en fietspaden, voor een levendig en commercieel Eeklo, voor 
wijken waar de mensen elkaar kennen en helpen. Kortom: 
kiezen voor een plek waar iedere Eeklonaar zich thuis voelt, net 
zoals vroeger.

Aantrekkelijk en welvarend
Eeklo moet opnieuw aantrekkelijk en welvarend worden en 
we moeten, net zoals vele jaren terug, kunnen zeggen “ik ben 
Eeklonaar en daar ben ik fier op”. Velen onder ons kunnen 
en durven dat niet meer! Dus moeten we allemaal samen het 
heft in eigen handen nemen, onze mouwen oprollen en eraan 
beginnen!

2018 is een belangrijk jaar, een kanteljaar misschien. 

Eeklo met een vrouwelijk accent
Ik en velen met mij geloven in een beter Eeklo. Een moderne en 
open politieke cultuur, een andere manier om met elkaar om te 
gaan, niet alleen inspraak en luisteren, maar vooral ook doen! 
Een Eeklo dat straalt, net zoals vroeger…

Ik ben geen voorstander van typering van mannen en vrouwen 
en toch zeg ik het hier eens op zijn “vrouws”: We moeten de ven-
sters van Eeklo opengooien, 
met den groven borstel erdoor 
en met de kobbejager de oude 
stofnetten verwijderen. 

Een frisse en nieuwe wind is 
nodig. Van het oude hebben 
we genoeg gezien, tijd voor 
iets beters, want betere leiders 
maken een beter Eeklo.

Gespreksavond met Jan Jambon

Donderdag 26 april 2018
Zaal Mimosa 
August van Ackerstraat 21, Eeklo

Minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid  
Jan Jambon is te gast in Eeklo. N-VA Eeklo verwelkomt 
minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid Jan Jambon 
voor een buitengewoon boeiende gespreksavond. IEDEREEN IS WELKOM

  Hilde Lampaert   
Lijsttrekker N-VA
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Eeklo veiliger met stadswacht
Eeklo heeft een stadswacht nodig, zegt bestuurslid Kristof 
Hebbrechts. Met hun aanwezigheid op straat verhogen we 
het veiligheidsgevoel van inwoners en bezoekers.    

“Onze stad heeft meer dan ooit nood aan veiligheid en zekerheid. Ik 
ben ervan overtuigd dat een stadswacht een van de maatregelen is die 
Eeklo nodig heeft, ” legt Kristof Hebbrechts uit. Wat in Maldegem, 
Evergem, Assenede en Deinze werkt, kan ook in Eeklo werken.

Belangrijke schakel
De stadswacht kan professionele en doelgerichte ondersteuning bieden 
aan de politie, zodat die zich volledig op politiewerk kan concentreren. 
Denk aan hulp bij de bestrijding van overlast en zwerfvuil, onder-
steuning bij publieke evenementen, melding van schade aan wegen en 
straatmeubilair en sociale controle.

“De stadswacht is een belangrijke schakel tus-
sen enerzijds de burgers en anderzijds de stads-
diensten en de politie. Kortom: een stadswacht 
zorgt voor een verbetering van de woon– en 
leefkwaliteit.”

Investeren in Eeklo
Eeklo moet opnieuw een bruisende stad worden die drijft op de kracht van ondernemen, vindt N-VA- 
bestuurslid Veronique Vande Velde. 

Zoals iedereen wil de N-VA een veilig en proper Eeklo. Met nette voetpaden en verzorgde straten. Met een bestuur dat luistert naar 
de mens. “De lege etalages zijn bestickerde toonbeelden van moedeloosheid in het winkelbeleid,” zegt  
Veronique Vande Velde bezorgd, “Onveiligheid, het verkeer, kraakpanden, spuiten en naalden,  
herrieschoppers op straat bij donker zijn een realiteit voor veel Eeklonaars.”

Ruimte voor passie
Laat ons investeren in een bruisende stad. Met ruimte voor passie. Passie voor werk. Voor ondernemen. 
Voor wonen en werken in opgewaardeerde bestaande gebouwen in plaats van investeren in studies waar 
nooit iets van terecht komt. Laat ons investeren in verandering. “Ondernemen is de kracht van verande-
ring. Verandering is de kracht van ondernemen. Met een goed bestuur, mensen met voeten op de grond, 
mensen met de broodnodige ervaring in dat ondernemen, met open vizier. De verandering werkt,” 
besluit Veronique Vande Velde strijdvaardig.

Sneller geholpen 
met zorgparkeren
De gemeenteraad keurde het N-VA-voorstel 
voor zorgparkeren goed. Gemeenteraadslid 
Rita Gysels is tevreden: “Dit voorstel komt 
iedereen in de thuiszorg ten goede.”

Bij zorgparkeren 
geven bewoners 
met een sticker 
aan dat zorgver-
strekkers kort 
mogen parkeren 
voor hun garage-
poort. 

De dokter, 
verpleger of 
kinesist legt een 
P+Z-kaart met GSM-nummer achter de voorruit 
van de wagen, waar de eigenaar van de garage-
poort kan naar bellen als die dringend weg zou 
moeten.

“Zorgverstrekkers verliezen soms kostbare tijd 
met het zoeken naar parkeerplaats. Met zorgpar-
keren geraken ze vlotter bij hun patiënten,” zegt 
Rita Gysels. 

Het systeem is bijzonder gemakkelijk in te voe-
ren en heeft in andere gemeenten bewezen dat 
het goed werkt.

 Rita Gysels 
gemeenteraadslid N-VA

 Kristof Hebbrechts 
Bestuurslid

 Veronique Vande Velde 
Bestuurslid
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 Peter De Graeve 
fractievoorzitter 
N-VA Eeklo

Veiligheid in beeld
De vraag van de N-VA naar camera’s krijgt eindelijk gevolg.  
“De veiligheid van de Eeklonaar zal zichtbaar verhogen,” zegt 
fractieleider Peter De Graeve tevreden.

Sinds december 2015 vraagt N-VA 
Eeklo om camera’s, al dan niet mobiel, 
op cruciale plaatsen. Ze kunnen 
ingezet worden op de drukste plaatsen 
om preventief en curatief te kunnen 
werken. 

Denken we aan de sporthal, het 
station, het Krugercenter, de markt 
en de scholen. We zouden diefstal, 
vandalisme en verkeersagressie (via 
de nummerplaatherkenning) zwaar 
kunnen reduceren.

“We waren dan ook zeer verheugd 
te zien dat onze diverse oproepen 

eindelijk gehoor kregen. Er zullen dit 
jaar camera’s aangekocht worden. We 
stellen ons nog de vraag of de loca-
ties al gekend zijn en of er voldoende 
stuks voorzien zijn om de hele zone 
te bedekken. We moeten immers 
rekening houden met de twee andere 
gemeenten uit onze politiezone”, zegt 
Peter De Graeve.

De N-VA beseft dat camerabewaking 
een moeilijke evenwichtsoefening 
is tussen privacy en veiligheid. Het 
stadsbestuur moet daar respectvol 
mee omgaan. Zo worden de camera’s 
een positief verhaal voor Eeklo.

Taxi Pa & Ma
N-VA Eeklo pleit voor een mentaliteitswijziging in het verkeersbeleid. 
“Het huidige beleid vergroot de onveiligheid met minder fietsers en meer 
auto’s,” zegt lokaal N-VA-voorzitter Danny Plaetinck.

Het parkeerbeleid is een belangrijke 
factor in een veilige stad, zeker op 
plaatsen waar veel zwakke wegge-
bruikers langskomen. 

De N-VA werd ingelicht over de 
chaotische situatie aan de sporthal, 
waar ouders die hun kinderen op-
halen dubbel- en wildparkeren op 
alle mogelijke plaatsen. 

“Het gevolg is een zelfversterkende 
cirkel: onveilig verkeer weerhoudt 
ouders ervan om hun kinderen per 
fiets de weg op te sturen. Hierdoor 

veroorzaken ze zelf meer autoverkeer en parkeerproblemen,” legt Danny Plaetinck uit.

De N-VA schuift een tweeledige oplossing naar voor: 
1   Fietsverkeer bevorderen met eenvoudige ingrepen, zoals een  

stationeerverbod, gekanaliseerd autoverkeer, afleiden naar 
nabije parkings, afgeschermde fietswegen.

2   Meer en betere controle op overtredingen. 

Mentaliteitswijziging en verantwoordelijkheidszin zijn iets  
wat door een goed beleid moet aangestuurd worden. 

N-VA is vragende partij.

Buurt aan de beurt
De N-VA stelt voor dat de Stad in 
samenwerking met de bewoners 
elke buurt tweemaal per jaar een 
grondige opfrisbeurt geeft. “Een 
propere, leefbare en gezellige 
buurt vergroot het veiligheids-
beeld,” zegt lokaal ondervoorzit-
ter Nathalie De Coster.

De buurtbewoners kunnen op 
voorhand aangeven wat ze willen 
aanpakken. Het kan gaan om din-
gen zoals zwerfvuil, kleine herstel-
lingen aan het wegdek of aan het 
straatmeubilair, graffiti, onkruid, 
groenonderhoud. Elke bewoner 
kan zelf meedoen aan de oprui-
mactie in zijn wijk. “Samen pakken 
we kleine ergernissen aan, samen 
nemen we de verantwoordelijkheid 
voor onze eigen wijk en versterken 
we het sociale weefsel,” besluit 
Nathalie De Coster enthousiast.

 Nathalie De Coster 
Ondervoorzitter N-VA Eeklo

 Danny Plaetinck 
Voorzitter N-VA Eeklo



We leven langer en blijven ook langer gezond. Dat is goed nieuws. Maar daardoor telt Vlaanderen verhoudingsgewijs ook steeds meer 
gepensioneerden en ouderen. Dat zet een betaalbare ouderenzorg en rechtvaardige pensioenen onder druk. In de N-VA-brochure 
‘Een onbezorgde oude dag’ bundelen Kamerlid Jan Spooren en Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Persyn voorstellen die de 
toekomst van de Vlaamse ouderen veiligstellen:
   ons pensioensysteem verbeteren,
   de vereenzaming tegengaan,
   oog hebben voor het geestelijke welzijn,
   actief ouder worden,
   een gevarieerd zorgaanbod,
   zelf de regie van je oude dag in handen nemen.

De digitale versie van deze brochure kan u downloaden via www.n-va.be/brochureouderen. 
Ontvangt u liever een gedrukt exemplaar? Bestel het via het formulier op www.n-va.be/brochureouderen, 
via een mailtje aan ouderen@n-va.be of telefonisch op het nummer 02 219 49 30.
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Een 
onbezorgde 
oude dag
De visie van de N-VA

Bestel 
nu uw 
gratis 

brochure

Veilig thuis in een 
welvarend Vlaanderen

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot 
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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