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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

EEKLO

Zondag 17 februari koos onze afdeling een nieuw bestuur. 
Nathalie De Coster zal als nieuwe voorzitter de ploeg  
aansturen. Kristof Hebbrecht staat haar bij als onder- 
voorzitter. Proficiat aan alle verkozenen! Samen gaan we  
voluit voor een beter Eeklo.

Een nieuw bestuur  
voor N-VA Eeklo

Tom Van Damme, uw kandidaat voor 26 mei
Op 26 mei trekt u opnieuw naar de stembus voor de 
verkiezing van het Vlaams, federaal en Europees par-
lement. De N-VA staat voor u klaar met een ijzersterk 
team en een stevig onderbouwd programma. In het 
Meetjesland kunt u rekenen op liefst negen gedreven 
kandidaten. Eeklo heeft bovendien een kandidaat van 
eigen bodem: Tom Van Damme. Hij staat op plaats 
19 voor het Vlaams Parlement.

Tom is 24 jaar en is geboren en getogen in Eeklo. Hij 
is lid van het nationaal dagelijks bestuur van Jong 
N-VA en is ook actief in de afdelingen Jong N-VA 
UGent, Jong N-VA Meetjesland en (Jong) N-VA Eeklo.

“In het dagelijkse leven ben ik werkstudent. Ik studeer 
bestuurskunde en publiek management aan de 
UGent en werk als raadgever economie en innovatie 
op het kabinet van Vlaams minister Philippe Muyters. 
Door mijn studies liggen bestuurskundige thema’s 
zoals stadsregionaal beleid, gemeentelijke fusies en 
het afschaffen van de provincies me nauw aan het 
hart. Verder wil ik bijdragen aan een meer klant- 
gerichte overheid door middel van administratieve 
vereenvoudiging en informatisering. Die vereenvoudiging 
moeten we ook doortrekken naar het onderwijs.  
Met uw steun wil ik daaraan meewerken!”

Uw N-VA-mandatarissen
In januari begon een nieuwe bestuursperiode voor onze  
gemeente. N-VA Eeklo kan rekenen op acht mandatarissen,  
die onze visie zullen uitdragen in het gemeentebestuur. Zij  
zullen onze oppositierol nauwgezet en constructief uitvoeren 
en staan klaar voor alle inwoners. In de gemeenteraad zetelen 
Paul Verstraete, Rudi Desmet, Peter De Graeve, Danny  
Plaetinck, Nathalie De Coster en Hilde Lampaert. In het  
bijzonder comité voor de sociale dienst vindt u Filip Lecompte 
en Rita Gysels terug. Hebt u opmerkingen, vragen,  
bezorgdheden? Contacteer hen dan gerust!

Maak kennis met de 
Meetjeslandse kandidaten 
voor 26 mei op pagina 3!



Eeklo steekt elektriciteitskasten in een kleurig jasje
Onder het motto ‘kleur is de beste remedie op grijze dagen’ brengt N-VA-gemeente- 
raadslid Hilde Lampaert meer kleur in Eeklo. “De grijze en fantasieloze nuts- en 
elektriciteitskasten in onze straten zijn dringend toe aan een opsmuk”, aldus Hilde. 
“Ze zijn vuil, grijs en saai. Nochtans nemen ze in ons centrum dikwijls een  
prominente plaats in. Denk maar aan de hoek Boelare/Molenstraat.” 

Hilde wil dat lokale kunstenaars de kasten beschilderen of bekleven. Daarbij mogen 
ze hun fantasie de vrije loop laten: bloemen, stripfiguren in de buurt van scholen, 
dieren, oude foto’s, mode, … “Kleur en kunst brengen in onze stad kan alleen maar 
positieve effecten hebben. Ons straatbeeld bepaalt ook het imago van onze stad en 
dus vervangen we grijs door kleur”, besluit Hilde. Op de gemeenteraad van februari 
keurde de voltallige gemeenteraad het voorstel van Hilde goed.

Wachten op een echt beleidsplan
Iedereen keek uit naar de bekendmaking van het beleidsplan van Eeklo voor de nieuwe bestuursperiode. Normaliter wordt dat plan 
voorgesteld op de eerste installatievergadering van de nieuwe meerderheid. Maar omwille van ons onbekende redenen werd de  
bekendmaking uitgesteld tot de gemeenteraad van 18 maart.

Ondertussen blijkt dat een echt beleidsplan – met concrete plannen voor de volgende zes jaar – nog op zich zal laten wachten tot de 
zomer. In plaats daarvan heeft de meerderheid een nieuwjaarbrief geschreven die bol staat van goede intenties, maar niets vertelt 
over concrete maatregelen of budgettering. Zo is het natuurlijk besturen met een blinddoek voor. Het is op de bus stappen, zonder dat 
er beslist is waar die naartoe zal rijden. Kán de meerderheid geen echt beleidsplan voorleggen of wíl ze het niet? Hoe dan ook, voorlo-
pig lijkt het er niet op dat er een nieuwe wind zal waaien in Eeklo de volgende zes jaar.

Veiligheid en hygiëne in het nieuwe zwembad
De N-VA stelt zich vragen bij de aanpak van problemen met veiligheid en hygiëne in het nieuwe zwembad.  
De vloer blijkt gevaarlijk glad te zijn. Dagelijks glijden scholieren en recreanten er uit. Op vraag van  
Danny Plaetinck in de gemeenteraad van januari zijn intussen nieuwe onderhoudsproducten gebruikt,  
met goed gevolg. 

De N-VA blijft echter vragende partij om het probleem structureel aan te pakken, want onderhouds- 
producten zijn maar een lapmiddel als het onderliggende probleem niet opgelost wordt. Het gevaar op  
ernstige ongevallen is te groot om het bij halve oplossingen te houden. 
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Nieuws uit de gemeenteraad
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Schaf de terrasbelasting af
De horeca in Eeklo kan, in bepaalde straten en onder voorwaarden,  
een seizoensterras plaatsen op het voetpad. Maar de periode waarin dat 
mogelijk is, heeft een strikte start- en einddatum. Gezien het zonnige  
terrasweertje zich niet veel meer aantrekt van die vastgelegde periode, 
heeft die beperking weinig zin. 

“Bovendien betaalt de horeca er jaarlijks een belasting op”, voegt gemeente- 
raadslid Peter De Graeve toe. “De open terrassen zijn beperkt in tijd, de  
gesloten terrassen niet. Sommige horecazaken betalen daarbovenop ook 
nog eens belasting aan het Vlaamse Gewest. De financiële opbrengst voor 
Eeklo is hoe dan ook te verwaarlozen.”

De N-VA vraagt dan ook om de seizoensbeperking voor buiten- 
terrassen op te heffen, en bij uitbreiding ook de bijhorende  
belasting. Die gaan in tegen het idee van een bruisend en levendig 
centrum.

Dan toch livestreaming van de gemeenteraad
Op de gemeenteraad van januari hield Paul Verstraete een stevig pleidooi voor livestreaming: 
“Streaming is een heel objectieve vorm van verslaggeving, die de betrokkenheid van de burgers alleen 
maar ten goede kan komen. Het is een vrijwel kosteloos en heel toegankelijk medium dat veel  
inwoners zou toelaten om de gemeenteraad te volgen.” Helaas botste het pleidooi van Paul in de 
gemeenteraad op het categorieke verzet van de meerderheid, bij monde van Christophe De Waele 
(Open Vld). 

Maar tot onze grote verbazing volgde nadien toch een persbericht dat het schepencollege het licht op 
groen had gezet om de gemeenteraadszittingen te streamen. Wellicht was het de macht der gewoonte 
om oppositievoorstellen eerst naar de prullenmand te verwijzen. Nu intussen de camera’s geïnstalleerd 
zijn en de eerste livestreaming uitgezonden werd, zien we de enorme voordelen. De N-VA had dus 
duidelijk gelijk met deze vraag.
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Nieuws uit de gemeenteraad

De N-VA gaat voor een sterk horeca- 
beleid, met meer vrijheid voor de  
uitbaters en minder belastingen.

Naast Tom Van Damme, heeft het Meetjesland nog meer sterke kandidaten voor u klaarstaan op 26 mei. Maak hier kennis met hen! 
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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang. 
Dankzij de N-VA werd Vlaanderen de afgelopen vijf jaar veiliger en welvarender. De nettolonen stegen, 
er kwamen meer dan 200 000 jobs bij en het aantal Vlaamse verkeersslachtoffers ligt lager dan ooit.

Maar het werk is nog niet af. Vlaanderen is ambitieus, maar botst al te vaak op de institutionele miskleun die 
België is. Confederalisme is de enige realistische uitweg. En dat kan alleen met de N-VA erbij. 

Daarom trekken we met een ijzersterke opstelling naar 
de verkiezingen van 26 mei. Ook in Oost-Vlaanderen. 

n-va.be/verkiezingen

Christoph
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