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Armoede in onze gemeente
Eeklo scoort ronduit slecht op de armoedebarometer. Dat is niet alleen het 
geval in het Meetjesland, maar ook in volledig Oost-Vlaanderen. Een schande-
lijke koppositie. Een gebrek aan politiek beleid en verantwoordelijkheid, een 
aanzuigeffect vanuit Gent en te weinig structurele maatregelen.

Lokaal armoedeplan
Volgens N-VA-fractieleider Hilde Lampaert heeft Eeklo dringend nood aan een 
lokaal armoedeplan. “Ik kijk daarvoor in de eerste plaats naar de politiek en niet 
naar het OCMW. Het OCMW levert goed werk, maar het zijn de beleidsvoerders 
die een visie moeten hebben: hoe ze armoede gaan aanpakken, welke signalen 
ze gaan geven, of ze enkel curatief gaan werken of ook op lange termijn kunnen 
denken? Dergelijk politiek statement of plan heb ik nog niet gezien.”

Stop het importeren van armoede
Ondervoorzitter Filip Lecompte wijst ook op het aanzuigeffect door een goedkope 
huurmarkt: “Iedereen heeft nood aan een dak boven zijn hoofd, dat is een basis-
recht. Eeklo kent door de vele goedkope, meestal weinig kwalitatieve huurwonin-
gen, een aanzuigeffect voor mensen in armoede uit de omliggende regio.”

“Daarom moet er nagedacht worden over het nog verder importeren van armoe-
de, zolang de bestaande armoede niet verholpen is. Sociaal investeren om nadien 
onsociale maatregelen te nemen, kan niet de bedoeling zijn. Ik pleit ervoor om na 
te denken over een voorrangsrecht bij het verhuren van sociale woningen.”

Beste inwoner

Het jaar 2020 zullen we niet snel vergeten. 
Jammer genoeg niet op een positieve manier. 
Een jaar waarin onze dagelijkse zekerheden niet 
meer vanzelfsprekend waren en twijfel, onrust en 
bezorgdheden aan terrein won. Een jaar waarin 
verantwoordelijkheid en vertrouwen meer dan ooit 
belangrijke begrippen waren.

Verantwoordelijkheid en vertrouwen
Er is de collectieve verantwoordelijkheid voor  
onze gezondheid en van wie ons dierbaar is. Ver-
bonden, maar vanop afstand. En er is het individu-
ele vertrouwen dat iedereen handelt in het belang 
van elkaar. Samen moeten we de veerkracht 
vinden om deze uitzonderlijke situatie te overwin-
nen. Dat is wat ons verbindt en sterk maakt.

Tegelijk verliest de politiek veel van zijn zin voor 
verantwoordelijkheid en vertrouwen. Zelfs het 
coronavirus heeft de oude politieke cultuur niet 
gekraakt. Is het niet het anti-Vlaams politiek  
activisme van onze burgemeesters op 11 juli,  
dan wel het buitenspel zetten van de Eeklose 
gemeenteraad of de paars-groene regering zonder 
Vlaamse meerderheid. Die zaken hebben ons 
politiek vuur alleen maar extra aangewakkerd.

Uitdagende toekomst
In 2021 staan we opnieuw klaar om vurig de stem 
van de Eeklonaar te verdedigen. Wij zijn ervan 
overtuigd dat op vele vlakken een beter beleid 
mogelijk is, ondanks de uitdagingen waar onze  
samenleving vandaag tegenaan kijkt. We zullen 
van ons laten horen, met een uitgestoken hand 
naar iedereen. Nauwe betrokkenheid en samen-
spraak met iedereen die werkt, woont en leeft in 
onze stad. Constructief, maar niet naïef.

Volle Vaart Vooruit!

Kristof Hebbrecht
Voorzitter

Wij wensen u
gezonde en veilige

feestdagen

Filip Lecompte
Ondervoorzitter

Hilde Lampaert
Fractieleider
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N-VA Eeklo vernieuwt
Na enkele vervangingen in de loop van dit jaar, staat N-VA Eeklo er in 2021 opnieuw met een volwaardig team. Een team dat 
de laatste maanden gegroeid is als nooit tevoren. We hebben stevige fundamenten gelegd voor een positief en toekomstgericht 
politiek jaar.

Het N-VA-bestuur mocht verschillende nieuwe bestuurs- 
leden verwelkomen. Onze nieuwe voorzitter Kristof Hebbrecht: 
“Samen met vele enthousiaste stadsgenoten gaan we ambitieus 
voor een frisse nieuwe politiek in Eeklo.” Ondervoorzitter  
Filip Lecompte is sinds 2006 gemeenteraadslid en momenteel 
ook lid van het Bijzonder Comité voor Sociale Dienst.

De Eeklose N-VA-fractie in de gemeenteraad wordt voortaan 
geleid door Hilde Lampaert. “Ik wil een sterke oppositie  
voeren gebaseerd op argumenten. De lokale economische  
relance, zorg voor ouderen en mensen in armoede, verkeers- 
infarcten en zovéél meer verdienen dringend de nodige  
aandacht” zegt Hilde Lampaert.

Naast de gekende gezichten van Rudi Desmet en Danny  
Plaetinck, vervoegen nu ook Rita Gysels en Marieke Van  
den Bulcke onze N-VA-fractie in de gemeenteraad. Rita was 
vroeger al gemeenteraadslid, politieraadslid en OCMW-raadslid. 
Marieke is leerkracht in het lager onderwijs en een jonge mama 
van twee actieve kinderen. Rita en Marieke zullen onder meer 
de noden van senioren en kansarmen en de belangen van jeugd, 
klimaat en milieu behartigen.

Met veel enthousiasme neemt Julie Lippens de taak van politiek 
secretaris op.

De nieuwe gezichten op een rijtje

Hilde Lampaert
Fractieleider

Marieke Van Den Bulcke
Gemeenteraadslid

Rita Gysels
Gemeenteraadslid

Julie Lippens
Secretaris

Burgemeester intimideert op Vlaamse feestdag
Traditiegetrouw vierde N-VA Eeklo de Vlaamse feestdag met een bloemenhulde aan de Ledeganck en de uitreiking van de  
Ledeganck-pen. Groot was onze verbazing toen de politie, op bevel van waarnemend burgemeester De Waele, onze Vlaamse 
leeuwenvlag kwam verwijderen. 

Is dat de prioriteit van onze burgemeester? De politie van haar echte taken weghalen om een Vlaamse vlag te laten verwijderen?  
Op 11 juli nota bene? Is dit misbruik van macht en middelen?

Eeklo = Vlaamse stad?
We merkten dat er nauwelijks vlaggen hingen aan de publieke gebouwen in onze stad. De Eeklose vlaggen op het marktplein werden 
ook niet vervangen door Vlaamse exemplaren, zoals andere jaren wel het geval is. De N-VA vraagt zich luidop af of Eeklo nog wel 
Vlaams wil zijn? Durft Eeklo nog wel subsidies ontvangen van het Vlaamse Gewest? Of is dat de schaamte voorbij?

Ledeganck-pen
Afsluiten doen we toch op een 
positieve manier. Onze jaarlijkse 
Ledeganck-pen gaat telkens naar 
een Eeklonaar die onze Vlaamse 
cultuur op speciale wijze uit-
draagt. De gelukkigen dit jaar 
waren Jan Martens en Ilse Van 
Heule, in hun vertolking van de 
Eeklose Tamboer en Manse.  
Proficiat, Jan en Ilse!

Kristof Hebbrecht
Voorzitter
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Mobiliteit: Eeklo verdient beter
1  De knip in de 

Zuidmoerstraat
De maatregel heeft tot ge-
volg dat er meer verkeer naar 
de Tieltsesteenweg, Koning 
Albertstraat, Burgravenstraat 
en Zandstraat vloeit, om zo via 
de Leikensweg en Dullaert een 
nieuwe sluiproute te vormen 
aan de zuidkant van Eeklo. 
Ook de N9, die al oververza-
digd was, wordt zo nog meer 
belast. 

Verschillende situaties waarbij 
het kruispunt aan de Kaaistraat 
onbereikbaar was, toonden 
al aan hoe ondoordacht de 
nieuwe maatregel was. Enkele 
honderden mensen onderte-
kenden een petitie, maar die 

werd weggelachen en gemini-
maliseerd in de gemeenteraad.

2  Zone 30: wordt te pas en 
te onpas gebruikt
De nieuwe permanente mi-
ni-zone 30 in de Boelare, een 
gewestweg, lijkt eerder een 
mogelijke flitsvalkuil dan een 
veiligheidsmaatregel. Ook de 
zone 30 in de Oostveldstraat, 
een invalsweg van Eeklo, doet 
niets af aan het onaangepaste 
zware verkeer dat dagelijks 
door de veel te smalle straat 
dendert. Men heeft zelfs de 
voet- en fietspaden nodig om 
tegenliggers te kunnen kruisen. 
We houden ons hart vast voor 
de vele fietsers die hier tegelij-
kertijd passeren.

3  Het experiment met het 
verplaatsen van de wekelijkse 
markt blijkt dan toch niet voor 

herhaling vatbaar. Gedurende 
negen weken was er markt in 
de zeer drukke Stationsstraat, 
waardoor al het verkeer werd 
omgeleid door onaangepaste 
omleidingen.

4  Op het afsluiten van de 
Sint-Jansdreef werd gereageerd 
door een buurtpetitie van zo’n 
30 mensen. In de plaats van 
dat bezwaar ernstig te nemen, 
snauwt de burgemeester de 
initiatiefnemer. Nochtans was 
een participatief beleid een van 
de doelstellingen van datzelfde 
stadsbestuur.

Danny Plaetinck
Gemeenteraadslid

Wielertoeristen in het park
Door een gebrek aan correcte signalisatie in het Heldenpark, zien we 
gevaarlijke situaties ontstaan. Wandelpaden veranderen er namelijk  
in fietssnelwegen. Natuurliefhebbers, dikwijls met kleine kinderen of 
huisdieren, worden geconfronteerd met zeer snel fietsverkeer. 

De schoolgaande jeugd die met de fiets gebruikmaakt van de wandel _ 
paden, valt niets te verwijten. Het bestaande fietspad is zeer onpraktisch  
door slecht onderhoud en bovendien veel te smal. Ook de signalisatie is 
verwarrend: aan de kant van de Oostveldstraat wordt de fietser erop  
gewezen waar hij zou moeten fietsen, maar aan de kant van het scoutspand 
en de Geraniumlaan ontbreekt elke vorm van signalisatie. Daar is het  
helemaal niet duidelijk welk pad er moet genomen worden.

De N-VA vraagt een grondige 
doorlichting van de signalisa-
tie en aanpassing ervan. Ook 
een grondige onderhouds-
beurt en verbreding van het 
bestaande fietspad, zou geen 
overbodige luxe zijn. Op die 
manier is het zowel voor  
voetgangers als fietsers 
aangenaam vertoeven in het 
park.

Nood aan ontspanning 
in open lucht
Ontspanningsmogelijkheden in open lucht zijn 
essentieel voor onze jeugd. Nochtans is er sinds het 
begin van de nieuwe legislatuur slechts één speel-
pleintje bijgekomen. Een schrijnende situatie.

Gemeenteraadslid Marieke Van den Bulcke: “Ik wil 
graag dat elke Eeklonaar amper vijf minuutjes moet 
wandelen naar het dichtstbijzijnde speelpleintje. 
Basket- en voetbalterreintjes, schommels, glijbanen, 
fitnesstoestellen, zitbankjes voor onze ouderen,… 
Het moet mogelijk zijn om een hele namiddag te 
ravotten in onze favoriete stad.”

 “Ik wil graag dat elke Eeklonaar amper vijf minuutjes 
moet wandelen naar het dichtstbijzijnde speelpleintje”, 
zegt gemeenteraadslid Marieke Van Den Bulcke.

Rudi Desmet
Gemeenteraadslid

 “In de Oostveldstraat heeft men 
zelfs de voet- en fietspaden nodig 
om elkaar te kunnen kruisen”, zegt 
gemeenteraadslid Danny Plaetinck.
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“Bij de N-VA telt uw stem wél mee. 
De N-VA zal de komende jaren meer 
dan ooit waken over de belangen 
van álle Vlamingen.

Bart De Wever
Voorzitter 

Vlaanderen verdient

meer respect
Op 26 mei 2019 stemde u voor meer Vlaanderen, voor een kordaat en humaan migratiebeleid en voor een realistisch 

klimaatbeleid. En wat krijgt u? Compleet het tegenovergestelde. Uw stem is gewoon terzijde geschoven.

U verdient meer respect. Een federale regering zonder Vlaamse meerderheid en met een regeerprogramma dat 

lijnrecht ingaat tegen waarvoor u gekozen heeft, is onaanvaardbaar. De N-VA is dan ook vastberaden om u en de 

andere Vlamingen in het parlement te verdedigen tegen de nefaste plannen van deze door Franstaligen 

gedomineerde uitstelregering. 

Als de paars-groene regering de rit uitdoet, zal dit land sinds 2008 maar liefst twaalf jaar geregeerd zijn zonder 

volwaardige inspraak van de Vlamingen. Een ronduit beledigend signaal richting Vlaanderen, dat de Belgische staat 

economisch rechthoudt:

Voelt u zich ook bedrogen door paars-groen?
Word dan nu lid van de N-VA. 

014229


