
Een fris idee, dat ligt in onze lijn
Heb jij een goed idee of voorstel en wil je iets betekenen voor je straat, buurt of de hele stad? 
N-VA Eeklo luistert, denkt en realiseert samen met u. Inspraak van de kiezer betekent meer 
dan dat ene moment in het stemhokje. 

Onze mensen zullen je met advies, ervaring en enthousiasme te woord staan. Een aantal  
N-VA’ers zijn expert in dienstbetoon. Hun ervaring leert ons dat je daarmee het verschil maakt.

Ann Eggermont: “Net zoals alle andere N-VA-bestuursleden, zetten ook wij graag onze 
schouders onder dit project. Soms gaat het om heel gewone dingen, maar het doet deugd als je 
mensen kan helpen.”

Mieke Eggermont: “We willen op een spontane manier een luisterend oor zijn voor de  
Eeklonaar. Hoe meer ‘de politiek’ met hun voeten in de samenleving staat, hoe meer de  
bezorgdheden en noden van mensen in het beleid kunnen worden vertaald.”

Maak jouw project, voorstel of idee zeker kenbaar via onze virtuele ideeënbus: eeklo@n-va.be.

Beste inwoners
Er is nood aan een groot toekomstplan voor onze stad. Eeklo  
kan op termijn een aangename centrumstad op mensenmaat 
worden. Maar dat zal jammer genoeg niet voor de komende 
jaren zijn. Opsmuk en verfraaiing verbergen dat er geen visie  
of allesomvattend verhaal is voor onze stad en haar inwoners. 
We rollen van project in project, maar een structurele visie  
ontbreekt. Waar liggen onze ambities en prioriteiten? 

Gebrekkig mobiliteitsbeleid
Het mobiliteitsbeleid toont aan dat het stadsbestuur die vraag 
niet kan beantwoorden. In de Zuidmoerstraat en omliggende 
straten willen meer dan de helft van de buurtbewoners geen 
knip. Wat doet het stadsbestuur? Men knipt de Zuidmoerstraat 
en creëert zo meer onveiligheid en overlast. De Blakstraat is om-
gedoopt tot slalomstraat. De verkeersveiligheid voor fietsers is 
er rampzalig. Doorstroming wordt niet meer afgeremd, maar tot 
stilstand gebracht. En waar er nog voetpaden lagen, heeft men 
ze uitgebroken. Aan de kant van een bushalte dan nog wel.

Wat extra groen in ons straatbeeld is belangrijk, maar terwijl de 
heraanleg van de Zandstraat telkens wordt uitgesteld, krijgen de 

bewoners nu plantbakken voor hun deur. De doorgang voor  
kruisende voertuigen is er nu nog problematischer dan voordien, 
net nu de straat een massa bijkomend verkeer moet slikken 
wegens de Zuidmoerstraatknip.

Bijna half miljard Vlaamse subsidies
En een bloembak krijgt blijkbaar voorrang op een fietspad.  
Nochtans geeft Vlaanderen een duwtje in de rug. Per 2 euro  
die een lokaal bestuur investeert in fietsinfrastructuur, legt 
Vlaanderen 1 euro bij. Eeklo kan dankzij de Vlaamse Regering 
een subsidie van 480.000 euro krijgen voor nieuwe fietsinfra-
structuur in onze stad.

Veilig verkeer in Eeklo? De 
kans wordt alsmaar kleiner. 
Hoe we het ook draaien of  
keren, een doordocht plan 
van aanpak is de basis van 
alles. Waar staan we nu?  
En waar willen we binnen  
tien jaar staan? Eeklo heeft 
dringend nood aan een  
volwaardig toekomstplan.

Kristof Hebbrecht
Voorzitter
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Kunstacademie heeft ademruimte nodig
Het kunstonderwijs beleeft barre tijden. Net zoals in 2020, gaat de helft van het jaar verloren door de coronamaatregelen.  
Studenten missen lessen waarvoor ze wel inschrijvingsgeld betaalden. Daardoor dreigt er een leegloop.

Dit jaar zijn er al een pak minder inschrijvingen in de Eeklose kunstacademie. Als de coronasituatie niet snel verbetert, zullen de 
inschrijvingsaantallen alleen nog maar verder dalen. Ook leerkrachten dreigen zo hun job te verliezen.
 
Raadslid Danny Plaetinck: “Op de gemeenteraad van 16 
november vroeg ik aan het stadsbestuur om een oplossing te 
zoeken om de verloren inschrijvingsgelden te compenseren. 
Er moeten zoveel mogelijk mensen aan boord gehouden wor-
den. Dat kan bijvoorbeeld door een extra jaar toe te kennen 
aan diegenen die hun lestijden verloren zagen gaan. Toch 
veegde de meerderheid onze vraag zonder meer van tafel.”

“Misschien moeten we het stadsbestuur van Eeklo links laten 
liggen en rechtstreeks met de bevoegde minister gaan praten”, 
zucht Danny. “Want na rechtstreeks contact met Vlaams 
minister Ben Weyts kwam er wel een betrokken antwoord: 
“Het is niet eenvoudig om een duidelijke lijn te trekken en een 
goede compensatieregeling te voorzien. We kennen de vragen 
uit het veld, en staan met hen in overleg om te bekijken wat 
momenteel nog mogelijk is.”

Zonder resultaatsbelofte, maar tenminste met de intentie 
om een oplossing te zoeken. Dat is alvast méér dan wat deze 
Eeklose meerderheid doet. De N-VA hoopt dat een construc-
tieve oplossing uit de bus komt voor onze kunstacademie.

Nico Van de Velde
Nico (41) stapte recent in het huwelijksbootje 
en is vader van twee kinderen en twee plus-
kinderen. Hij werkt als industriële kok en als 
zytholoog is hij een echte bierkenner. Daar-
naast is Nico ook een grote koersliefhebber.

“Ik ben al jaren lid van de N-VA en volg dé Vlaamse partij op de 
voet, ook in Eeklo”, vertelt Nico. “Er zijn nog een aantal groei-
kansen. De criminaliteitscijfers moeten omlaag en we mogen niet 
blijven leunen op de goede inzet van onze politiediensten. Verder 
moeten we de stad dringend reanimeren door de Vlaamse tradi-
ties te herstellen.”

“Evenementen zoals kermissen en koersen doen onze stad 
heropleven. Het is dan ook jammer om te zien hoe bijvoorbeeld 
de ballonmeeting uit onze stad vertrekt. Een actieve, bruisende 
stad is tenslotte ook in het voordeel van onze horeca. Een win-
winsituatie voor iedereen. Door het bestuur van N-VA Eeklo te 
versterken, wil ik mijn steentje bijdragen bij het opwaarderen van 
onze stad”, besluit Nico.

N-VA Eeklo groeit!
Didier Beyst
Didier (48) woont 
samen met Tamara en 
hun twee kinderen en 
een plusdochter in de 
Oostveldwijk. Didier is 
buschauffeur van beroep 
en voetbaltrainer in zijn 
vrije tijd. Zijn interesse gaat uit naar sport, 
recreatie en cultuur.

“Mijn ambitie is om onze stad, samen met 
N-VA Eeklo, naar een hoger niveau te tillen. 
Ik ben een ploegspeler en heb er alle vertrou-
wen in dat het met deze groep kan lukken. 
We kunnen Eeklo nog een pak aangenamer 
maken op het vlak van sport en cultuur. Ik 
wil me bovendien extra inzetten voor gezin-
nen. Die belangrijke doelgroep wordt nog te 
vaak over het hoofd gezien”, zegt Didier.

eeklo@n-va.be
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Waar je komt, kom je afval tegen
Het is u waarschijnlijk ook al opgevallen: er ligt de laatste weken en maanden steeds 
meer zwerfvuil in onze straten. Die toename is opmerkelijk, maar niet geheel veras-
send.

Sinds bijna alle andere activiteiten zijn 
weggevallen, zoeken we massaal de 
gezonde buitenlucht op in onze prachtige 
natuur. De verschillende soorten zwerfvuil 
en overvolle vuilnisbakken langs wandel-
routes en zitplaatsen zijn zorgwekkend. De 
problematiek lijkt steeds groter te worden. 
In het Heldenpark werd zelfs een winkel-
karretje achtergelaten.

Verantwoordelijkheid opnemen

“Het is onze gezamenlijke verantwoorde-
lijkheid om te reageren wanneer mensen 

hun afval zomaar achterlaten”, zegt secre-
taris van N-VA Eeklo Julie Lippens. “De 
lente staat voor de deur en mensen komen 
weer vaker buiten. Daarom is het nood-
zakelijk om meer bewust te zijn van de 
schadelijke gevolgen voor mens, plant en 
dier. We moeten met z’n allen meer zorg 
dragen voor onze natuur.” Voor het achter-
laten van afval bestaat geen enkel excuus. 
Opruimen en sorteren is slechts een kleine 
moeite voor ieder van ons. Bedenk dat de 
natuur die we zo vanzelfsprekend vinden, 
kwetsbaar is. Samen houden we onze stad 
proper!

Nieuwe ontmoetingsplaats 
voor Zonneheembewoners

Door de werken aan het aanpalende woonzorgcentrum, is het 
plein aan de voorzijde van het Zonneheem tijdelijk onbruik-
baar.

Daarom vroeg raadslid Rita Gysels in de gemeenteraad van 
februari om de achterkant van het Zonneheem in te richten als 
aangename en tochtvrije verpozings- en ontmoetingsruimte 
voor de bewoners. Tot haar grote vreugde werd het voorstel 
unaniem goedgekeurd. Een zonnig perspectief voor de bewo-
ners dus, met dank aan de opmerk-
zaamheid van Rita.

Rita Gysels
Raadslid

De veilige weg kwijt? 
Verschillende straten in onze stad ondergingen onlangs een 
heraanleg of een verkeerswijziging. Veel Eeklonaars stellen 
vast dat er alleen maar verkeersproblemen en gevaarlijke 
situaties zijn bijgekomen.

Vooral de gemiste kansen in de Blakstraat zitten bij veel inwo-
ners bijzonder hoog. Ondanks dat er dagelijks zoveel kinderen 
passeren, is de situatie alleen maar gevaarlijker geworden. Het 
toppunt van de verkeersellende wordt bereikt rond het einduur 
van de school. Op dat moment moeten verschillende auto’s en 
bussen elkaar kruisen. Dat is een ondoordachte situatie, op basis 
van een ondoordacht plan.

Raadslid Marieke 
Van den Bulcke 
kaartte de kwestie 
al aan: “Als mama, 
leerkracht en 
inwoner van Eeklo 
moeten toekijken 
op zulke zaken, 
dat is allesbehalve 
een aangename 
zaak. We hebben 
dringend nood 
aan onderbouwde 
plannen en vooral een snelle en efficiënte uitvoering ervan. 
Die plannen moeten gemaakt worden in samenwerking met de 
scholen, bewoners, CoVeMo en alle andere betrokkenen. Ik mis 
nog steeds duidelijke communicatie, 
zowel voor- als tijdens de werken”, 
besluit Marieke.

Marieke Van den Bulcke
Raadslid
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De lente van de vrijheid
We durven het intussen luidop stellen: na een jaar corona, 
heeft iedereen het stilaan wel gehad. 

We zijn het beu thuis te werken en hebben we alle wandel- en 
fietspaden uit de streek wel gezien. Wat van ons gevraagd 
wordt, is bijna onmenselijk: een virtuele opsluiting en amper 
sociaal contact. Dat druist in tegen wat we zijn: sociale wezens 
die hun vrijheid voorop stellen.

Economische en mentale schade

De schade van de coronacrisis is enorm. Niet alleen op econo-
misch vlak, waar sectoren zoals de horeca, toerisme en cultuur 
volledig op ‘hun gat’ zitten en mensen hun job verloren, maar 
ook op mentaal en psychosociaal vlak. We zijn moe, eenzaam, 
hebben knuffelhonger en verlangen naar fysiek contact. 
Er is sinds de lockdowns méér alcoholisme en inter-familiaal 
geweld dan ooit. Dus ja, een keer zeuren en ventileren kan 
deugd doen. Toch wil dat niet zeggen dat we bij de pakken 
blijven zitten. Integendeel, we willen vooruit en liefst zo snel 
mogelijk.

Versnelling hoger schakelen

Laten we dus overstappen van de vaccinatie-boemeltrein naar 
een vaccinatie-sneltrein? Zo kunnen we meer aandacht beste-

den aan de zaken die écht belangrijk zijn: vrijheid, mentaal wel-
zijn en sociale interactie. De Vlamingen zijn braaf en gedwee, 
maar genoeg is genoeg! We willen een eindmeet zien. Hou dus 
nog even vol, bijt nog even op de tanden. Straks worden we 
beloond met de lente van de vrijheid 
en zien we elkaar weer op een Eekloos 
terras.

Hilde Lampaert
Fractievoorzitter

Stadsbestuur wil groene ruimte opofferen voor  
extra centen
De voetbalterreinen van FCE Meetjesland, in de volksmond nog steeds FC Eeklo genoemd, liggen al jaren aan de Zand-
vleuge. De site bevat drie grote voetbalterreinen en drie kleinere terreinen voor de allerkleinste spelertjes.

Het stadsbestuur wil de voetbalclub naar het Sportpark 
verhuizen. Dat is een verdedigbare keuze, mits overleg 
en een akkoord met de voetbalclub. Zolang er maar een 
oplossing komt voor de huidige, onhoudbare situatie.

Terreinen verkopen als bouwgrond

Om de kosten te dekken, wil het stadsbestuur de sport-
terreinen verkopen als bouwgrond. Dat is een onbe-
grijpelijke denkpiste. Niet alleen zijn daarvoor ernstige 
stedenbouwkundige bezwaren, ook de groene, publieke 
recreatieve ruimte in de Zandvleuge wordt op die manier 
opgeofferd. N-VA Eeklo kan daar dan ook niet mee ak-
koord gaan.

“De terreinen zijn de laatste jaren aan hun lot overgela-
ten”, zegt bestuurslid Didier Beyst. “Daardoor zijn er nu 
grote investeringen nodig. Er is heel wat mogelijk. De 
voetbalvelden zouden een groene, multifunctionele om-
geving voor vrijetijdsbesteding kunnen worden. Een publieke ruimte voor jongeren en gezinnen, met recreatieve bestem-
ming. Zo is het trouwens ook in het gewestplan voorzien.” N-VA Eeklo ijvert ervoor om recreatie en ontspanning in het 
groen te behouden en te versterken.

www.n-va.be/eeklo
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Jongeren bouwen voor jongeren, in het provinciaal  
onderwijs in Eeklo
Oost-Vlaanderen beschikt over een sterk netwerk aan provinciale scholen. Richtpunt campus Eeklo staat daarbij in de hele 
streek bekend als een zeer kwalitatieve en innovatieve secundaire school voor het technisch of beroepsonderwijs. Dat bewijst 
de school eens te meer door de recente samenwerking met AZ Alma. 

De jongeren uit het zesde en 
zevende jaar houtbouw, staan 
daarbij in voor het meubilair 
van het nieuwe paviljoen van 
het ziekenhuis, waar de dag-
behandeling van kinder- en 
jeugdpsychiatrie Timanti een 
thuis krijgt. Eerste gedepu-
teerde Kurt Moens, bevoegd 
voor Onderwijs, beaamt hoe 
belangrijk dergelijke projec-
ten zijn: “Voor een STEM-
school als Richtpunt cam-
pus Eeklo is het uitermate 
belangrijk om steeds mee te 
zijn met de nieuwste technie-
ken. Dit samenwerkingspro-
ject tilt het leerproces uit het 
leslokaal. 

Onze jongeren kunnen alles 
wat ze geleerd hebben, met-

een toetsen in de praktijk. 
Het gaat bovendien om veel 
meer dan alleen maar techni-
sche vaardigheden. Ook za-
ken zoals het respecteren van 
deadlines, rekening houden 
met noden en wensen van de 
klant, de nodige flexibiliteit 
aan de dag leggen … komen 
aan bod.

Maatschappelijke 

component

Het project heeft daarnaast 
ook een mooie maatschap-
pelijke component. Kurt 
Moens: “Het project heet niet 
voor niets ‘Jongeren bouwen 
voor jongeren’. De leerlingen 
zijn aan de slag om iets op 
te bouwen voor leeftijdsge-

noten voor wie het pad niet 
over rozen loopt. Behalve de 
technische en commerciële 
vaardigheden, tonen onze 
jongeren met dit project 
ook hun maatschappelijke 
betrokkenheid. En ook dát 
is natuurlijk een belangrijke 
taak van het onderwijs.”  

Het project loopt over de 
schooljaren 2020-2021 en 
2021-2022. AZ Alma is intus-
sen gestart met de bouw van 
het nieuwe paviljoen, dat 
begin 2022 moet af zijn. Het 
zal plaats bieden aan twaalf 
patiënten.

Sociale fraude aanpakken!
Het buitenlands eigendomsonderzoek werkt. Het Antwerps 
Hof van Beroep veroordeelde recent opnieuw een sociale frau-
deur, die moet bijna 61.000 euro terugbetalen.

Gaan de richtlijnen nu ook eindelijk opgevolgd worden? 
Mensen die echt in nood zitten, moeten sneller een woning 
krijgen. Wie al eigendommen bezit, kan géén aanspraak ma-
ken op Vlaamse sociale woningen. Punt.

Dit samenwerkingsproject tilt het leerproces uit het leslokaal.” 
Kurt Moens, eerste gedeputeerde

EEKLO

eeklo@n-va.be
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Stroop uw mouw op en laat u prikken

Voor uzelf en voor 
6,5 miljoen Vlamingen

Het voorbije jaar hebben we met z’n allen alles in de strijd gegooid 
om het coronavirus in te dijken: lockdowns, avondklok, bubbels, 
beperkte knuffelcontacten. Nu zijn we klaar om het virus effectief te 
verslaan. Daar is slechts één doeltreffend middel voor: vaccinatie. 

Hoe meer mensen gevaccineerd zijn, hoe groter de groeps- 
immuniteit. En hoe sneller we de poorten van onze samenleving 
kunnen openzwieren. Onze naasten opnieuw omarmen. Genieten 
van een terrasje. Elkaar begroeten op de werkvloer.

Nu is het aan ons
Vaccins hebben in de loop van de geschiedenis tal van besmet-
telijke ziekten uit onze huizen gehouden. Dat zal ook lukken met 
corona, als we ons met zoveel mogelijk laten vaccineren. 

Duizenden zorgverleners hebben zich de voorbije maanden ont- 
zettend hard ingezet voor de vele slachtoffers van corona, vaak 
met gevaar voor hun eigen gezondheid. Nu is het aan ons om de 
mouwen op te stropen. Letterlijk. Voor onszelf en voor 6,5 miljoen 
Vlamingen. 

Op www.laatjevaccineren.be vindt u alle informatie over uw 
vaccinatie. Waar, wanneer en alle andere praktische afspraken. 

NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE

Vaccinatie is hét succesnummer van de geneeskunde. Dankzij vaccinatie roeiden 
we onder meer de pokken uit. En het is met vaccinaties dat we ook corona moeten 
aanpakken. Laat u dus inenten tegen Covid-19. Bescherm uzelf, uw familie en de 
6,5 miljoen andere Vlamingen”

Louis Ide, nationaal secretaris N-VA, arts en infectiecontrolespecialist AZ Jan Palfijn

Al langer dan een jaar strijden onze zorgverleners tegen het 
coronavirus. Nu is het aan ons. Door ons massaal te laten 
vaccineren, kunnen we terugkeren naar ons normale leven. 
Daar snakken we met z’n allen naar.”

Kathleen Depoorter, Kamerlid


