
Veilig thuis in een welvarend Eeklo

EEKLO
  eeklo@n-va.be I  www.n-va.be/eeklo I jaargang 2018 I nr. 1 I mei

V.U.: DANNY PLAETINCK, OOSTVELDSTRAAT 97, EEKLO

Ons fiere Vlaams gevoel moet een 
verrijking zijn, geen belemmering.
Hilde Lampaert, lijsttrekker

Vlamingen in een grote wereld
“Het is niet de sterkste van een soort die overleeft, ook niet de intelligentste. Wel degene die zich het beste 
aan veranderingen kan aanpassen.”  Charles Darwin
Ook al heb je Tweede Wereldoorlog niet meegemaakt (en geluk-
kig maar), ook al ligt de verfransing van bestuur en bourgeoisie 
achter ons, ook al heb je Leuven Vlaams en de taalstrijd in Voeren 
niet van dichtbij beleefd …  daarom ben je niet minder Vlaming, 
niet minder maar anders.  Maar wat is het dan? Dat fiere Vlaams 
gevoel, de trots op onze geboortestad en geboortestreek? Fierheid 
op de mensen die er wonen en de fantastische dingen die ze doen, 
elke dag opnieuw. Onze Vlaamse taal en ons Eekloos dialect 
geven ons een “thuis” gevoel, een warm gevoel ook. Het is de 
taal van verbondenheid en emoties. “Ik zie je graag” klinkt toch 
het mooist in onze eigen taal? De vertrouwdheid met onze eigen 
streek, de waarden en normen die onze ouders en onderwijzers 
ons hebben geleerd, geven ook een veilig en geborgen gevoel. 

En de herinneringen dan … de herinneringen aan en het respect 
voor onze voorvaders, voor onze geschiedenis en de liefde die we 
voelen voor degenen die we moeten missen. Het is hier allemaal, 
dichtbij huis, dichtbij ons hart. We moeten volop inzetten op 
respect voor onze eigen cultuur, gewoontes, waarden en normen.  
We willen ons immers vandaag en ook morgen “thuis” voelen 
in eigen streek. Als Vlaming leven we echter ook in een grotere 
wereld en moeten we veel andere dingen en mensen omarmen. 
En dat kunnen we, dat hebben we al meer dan eens bewezen. 
Vlaming zijn kan dus perfect in combinatie met openheid,  
flexibiliteit en verandering.

Eeklo’s unieke identiteit
Identiteit is zich “vooral thuis” voelen in een gemeente of stad waar men naast elkaar kan leven, maar ook 
waar men positief kan aanvullen. Eeklo heeft een grote Vlaamse historiek die dateert van in de vroege  
middeleeuwen, met verhalen door Eeklonaars gedeeld en in het ‘Eekloos’ verteld.

Identiteit is ook ergens graag wonen, werken en leven. Identiteit is respectvol, een edel woord waarin 
ieder zich kan herkennen en leven zonder vooroordelen.  Eeklo is ook de fietsstad bij uitstek met haar 
“Flandriens”, maar evenzeer de stad van gekende dichters en schrijvers. Vandaar dat het culturele leven 
in Eeklo belangrijk is, Eeklo heeft veel troeven! Met N-VA Eeklo maken we Eeklo nog unieker.

Filip Lecompte
Gemeenteraadslid

N-VA Eeklo vind je op:
Moederdag - 10/05 - Wekelijkse markt
Vaderdag - 07/06 - Rondom de Markt
Vlaamse feestdag - 11/07 - Heldenpark
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Een goede huis(vader)(moeder)
Je hoopt als ouder dat je kinderen zich niet vervreemd gaan voelen van het gezin. Wie zich niet  
geborgen voelt, werkt meestal niet goed mee. Is een stad het ook niet waard om als een gezin bestuurd  
te worden? Een goed bestuur zorgt ervoor dat de bewoners zich fier voelen Eeklonaar te zijn. Dat de 
bewoners graag met elkaar in contact komen. Dat hun stad proper en aantrekkelijk is. Dat het budget 
klopt. Dat er rekening gehouden wordt met iedereen. 
Er zijn veel parallellen tussen een stad en een gezin. Daarom 
deze oproep naar het stadsbestuur: doe eens gewoon, en zorg 
dat de mensen zich goed voelen in hun mooie ‘huis’. Zorg dat 
Eeklo straalt, zodat we elkaar graag ontmoeten en met plezier 
bezoekers kunnen ontvangen.

Recht op tradities
De kerstboom op de Markt in plaats van pinguïns en ijsbe-
ren. Het traditionele sinterklaas-en-zwartepietverhaal. Eeklo 
‘kermesse’. De fanfares in de straten op feestdagen. Streek-
dialect, bijvoorbeeld in muziek. Dit hoeft helemaal niet als 
oubollig weggezet te worden, maar actueel gebruikt. Dit helpt 
het thuisgevoel.

Vlaanderen is zowat het enige land ter wereld dat blijkbaar 
niet meer fier is op zichzelf. Nochtans, met een warme her-
innering aan het verleden en een krachtig vertrouwen in de 
toekomst kunnen we ons vandaag meer Vlaming voelen.

Danny Plaetinck
Voorzitter

“Meer geld naar cultuur en minder structuur!”
Eeklo verdient een cultuurbeleid dat past bij een echte cultuurstad. N-VA Eeklo 
gaat voor een eenvoudigere en efficiëntere ondersteuning van de Eeklose  
cultuurscène. 
Het cultuuraanbod in Eeklo is divers. Maar om de toekomst te garanderen moeten we inzetten 
op een doelgerichter beleid dat rekening houdt met het brede cultuurveld. De N-VA wil cultuur 
ondersteunen met project –en impulssubsidies en een eenvoudiger systeem. Zo bevorderen we onze 
lokale identiteit en een sterke leefgemeenschap, de lokale economie en het toerisme.

Cultuur verrijkt onze stad! We mogen met z’n allen trots zijn daarop.

Huidig cultuurbeleid

Subsidie mogelijk na één bewezen werkingsjaar, één 
jaar lid van de cultuurraad en rekeningnummer van 
vereniging
Subsidiepunten ‘verdienen’ door aanwezigheid op 
cultuurraad
Verenigingen die zich opsplitsten in ‘afzonderlijke 
organisaties’ en zo meer subsidies binnenhalen
60 dagen voor aanvang van een evenement aanvraag 
indienen
Een schepencollege beslist na advies van de evene-
mentencel 
Twee cultuurprijzen

Nieuwe aanpak 

Meer project –en impulssubsidies om zo het 
cultuurleven rechtstreeks te ondersteunen 

Betrokkenheid en inspraak zijn meer dan 
aanwezigheid

Betere afbakening bij verdeling van het 
cultuurbudget

Een afzonderlijke aanvraag voor kleine en 
grote evenementen en kortere procedure

De evenementencel beslist over een aanvraag

Herwaardering cultuurprijzen

“Het cultuurbudget 
moet in de eerste 
plaats gaan naar 
cultuurbeleving”.

Kristof Hebbrecht,  
bestuurslid
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 Megalomaan project met een prijskaartje van meer 
dan 100 miljoen
Het provinciebestuur wil al zijn diensten centraliseren in de Leopoldskazerne te Gent. Dit megaloma-
ne project heeft een prijskaartje van meer dan 100 miljoen euro. Om het project te financieren wil de 
deputatie alle provinciale gebouwen verkopen. 

De Vlaamse Regering besliste in het begin van deze legisla-
tuur om de provincies verder af te slanken. Concreet wordt 
het aantal provincieraadsleden gehalveerd en vermindert het 
aantal gedeputeerden van zes naar vier. De persoonsgebon-
den en cultuurgebonden bevoegdheden zoals sport, jeugd, 
cultuur en welzijn zijn vanaf 1 januari 2018 overgedragen 
naar Vlaanderen of naar de gemeenten. “Het is onverant-
woord om net op het moment dat de provincies ingrijpend 
hervormd worden een megalomaan infrastructuurproject 
op te starten. De deputatie gaat volledig voorbij aan het 
verscherpte profiel en het aangepaste takenpakket van de 
provincie”, aldus provincieraadslid Kurt Moens. 

Huidig provinciehuis is groot genoeg
De deputatie heeft begin 2015 drie mogelijke locaties voor de 
centralisatie tegen elkaar afgewogen: het PAC Zuid, het hui-
dige provinciehuis en de Leopoldskazerne. Er is echter geen 
grondige en objectieve studie uitgevoerd waarbij de verschil-
lende scenario’s onderzocht zijn. Een verhuis naar de Leo-
poldskazerne zou volgens de deputatie goedkoper zijn dan 
een verhuis naar het PAC Zuid of het huidige provinciehuis 
omdat de verkoop van het PAC Zuid 68,6 miljoen zou euro 
opbrengen. Dit werd later bijgesteld naar 50 miljoen euro en 

een recente schatting brengt de waarde van 
het PAC Zuid op slechts 36 miljoen euro. 
“Het is veel goedkoper om te centra-
liseren in het huidige provinciehuis. 
Deze locatie is net groot genoeg om alle 
diensten te huisvesten”, stelt Moens. 

Kurt Moens

Vlaamse trots in Eeklo
Is het in Eeklo nog toegestaan om de dingen Vlaams te noemen? Er is alleszins weinig van te merken.  
N-VA Eeklo pleit voor meer Vlaamse trots.

Het Vlaams karakter is wat uit ons dagelijks beeld geweerd. De ‘Vlaamse buitenspeeldag’ werd omgevormd tot ‘Buitenbazaar’. Op elk 
huldigingspapier wordt de Vlaamse Leeuw vervangen door het logo van Eeklo. Onze openbare gebouwen hebben geen Vlaamse vlag.

Elf juli = Eekloverdag?
Maar wat ons het meeste boos maakt, is dat 11 juli, onze Vlaamse 
feestdag, werd omgedoopt tot ‘Eekloverdag’. Waarom wordt deze 
feestdag niet gevierd zoals het moet, een echt volksfeest op de markt 
en voor iedereen toegankelijk?

Fiere Vlamingen
Is het niet meer toegestaan iets Vlaams bij 
naam te noemen? Mogen we het zelfs niet 
meer promoten? Bij N-VA Eeklo is dit net 
onze basis! Wij zijn fiere Vlamingen, trots 
op onze cultuur, waarden en normen, met 
respect voor elkeen die integreert.

Peter De Graeve,
Fractieleider



Veilig thuis in een
welvarend Vlaanderen.
www.n-va.be/vlaamseleeuw

Vlaanderen.
Waar Vlamingen thuis zijn. 
Waar u thuis bent.

Het land van de koers, van de 
flandriens en van de leeuwenvlaggen 
aan de meet.

Waar elke kerktoren zijn 
eigen muziekfestival heeft.

Waar mensen op vrijdagavond 
aanschuiven voor frietjes en op 
zondagochtend voor koffiekoeken 
en pistolets.

Een gastvrij land dat houdt van 
gedeeld plezier en van lekker eten 
in goed gezelschap. 

Toon dat u thuis bent in Vlaanderen. 
Bestel uw leeuwenvlag. Toon de 
vlag aan uw gevel, in uw tuin en ja, 
waarom niet, uw dorpskoers.  
Uw vlag, uw thuis.

Haal de Vlaamse Leeuw in huis!

Surf naar www.n-va.be/vlaamseleeuw en u betaalt slechts

5 euro om uw eigen Vlaamse Leeuw (150 x 100 cm) in 

huis te halen.

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:     /     /
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