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Veilig thuis in een welvarend Eeklo

Een bruisend en welvarend Eeklo ? 
Ja het kan !

Hilde Lampaert
lijsttrekker voor N-VA Eeklo en 
kandidaat-burgemeester

Eeklo heeft ongetwijfeld vele troeven, maar u heeft het vast en 
zeker ook al eens gedacht of gehoord: “ Eeklo staat stil, Eeklo is 
dood, Eeklo is niet meer zoals vroeger, …”  

         POSITIEF OVER ONZE MOGELIJKHEDEN

Zijn we daarom negatief? Neen, we zien wat we zien. Blijven we 
daarom bij de pakken zitten? Neen, zeker niet!
Ik ben uitermate positief over de toekomst van Eeklo, maar het is 
wel 5 voor 12! 

Als we een succesvolle en bruisende stad willen, een stad waar 
mensen graag wonen, mogen we de zaken niet op zijn beloop 
laten, en moeten we dringend creatief en innovatief te werk 
gaan. Niet blind zijn voor de problemen waarmee onze stad 
geconfronteerd wordt maar aanpakken en uitvoeren. 
Onze stad heeft véél potentieel om een aantrekkelijk klimaat 
te creëren voor creatieve professionelen, voor jongeren met 
talenten, voor verzorgde en onderhouden straten en een mooi 
stadscentrum, voor leuke winkels, lekkere restaurantjes, gezellige 
cafés en hippe bars, terrasjes, leuke evenementen voor iedereen 
en mooie groenvoorzieningen…. Een gezellige stad om in te 
vertoeven en fier op te zijn!  Een bruisende stad!

Als andere steden dat kunnen, dan kan Eeklo dat ook. Een 
kwestie van visie, bekwaamheid en ambitie.

Welvarend betekent echter ook dat we iedereen moeten 
betrekken bij ons nieuw verhaal. De werkloosheid in Eeklo 
moet naar beneden, we moeten de kinderarmoede en het 
sociaal isolement van ouderen aanpakken. Onze ambitie is elke 
Eeklonaar actief te laten deelnemen en aan iedereen kansen te 
geven. 

Eeklo verdient beter, u verdient beter!

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

Verantwoordelijkheid voor welvaart
Met de N-VA in de regering groeit de economie, stijgen de lonen en komen er duizenden jobs bij. Vlaanderen 
investeert bovendien in vlotte mobiliteit, in sociale maatregelen en in de kwaliteit van ons onderwijs. Maar 
het economische herstel is pril en kwetsbaar. We moeten de moed hebben om de sociaal-economische 
hervormingen door te zetten. Als we Vlaanderen welvarend willen houden, zal het van de N-VA en de N-VA 
alleen afhangen.

Vlaamse identiteit 
Gemeenschapsvorming is de kern van de N-VA-ideologie. En het cement van die gemeenschap is een verlicht 
burgerschap, gebouwd op identiteit. Wij zijn de enigen die dat durven zeggen en daar ook naar handelen. 
Vlaanderen is een gastvrij land, waar iedereen die zijn of haar kansen grijpt en onze manier van leven een 
warm hart toedraagt alle dromen kan waarmaken. Wie de Vlaamse identiteit wil omarmen, heeft dus maar één 
keuze. Een keuze voor de N-VA.

Een veilige thuis
Na jaren van verwaarlozing investeren we weer in onze veiligheid, in de politie en het leger. We pakken ook 
de massamigratie kordaat aan. Maar de uitdagingen op het vlak van veiligheid blijven groot. De N-VA zal geen 
millimeter toegeven aan terrorisme en extremisme. We willen justitie de middelen geven om criminelen snel 
en streng te bestraffen. En door onverhard de strijd tegen drugs te voeren, gaan we de ontwrichting van de 
samenleving tegen. Voor uw veiligheid bent u dus bij de N-VA aan het goede adres.

“Wilt u een welvarend, solidair 
en veilig Vlaanderen? Omarmt 
u de Vlaamse identiteit? 
En wilt u een zelfstandig  
Vlaanderen? Versterk dan 
onze rangen. Want de beste 
garantie voor Vlaanderen is 
de N-VA.”

Bart De Wever, N-VA-voorzitter
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Armoede geen taboe !

“Mensen in armoede zijn dikwijls onzichtbaar. Er is de 
schaamte, de twijfel aan zichzelf en de rol die ze in de 
maatschappij hebben. Daarom willen wij het taboe rond 
armoede doorbreken. Alleen zo kunnen we alle mensen 
die in armoede leven, bereiken en een perspectief aanrei-
ken.”

N-VA wil samen met het OCMW en Wijkcentrum De Kring vooral 
inzetten op:
•	 het versterken van eigen vaardigheden, veerkracht, zelfvertrou-

wen, en investeren in opleiding en het vinden van een job. 
•	 het versterken van externe steun van familie, vrienden, buren, 

mentors en coaches.
•	 het versterken van belangengroepen, burgerraden en centra 

die armoede aanpakken. 
Maatwerk is noodzakelijk. 
Als lokaal bestuur moeten 
we vooral ook luiste-
ren en een perspectief 
bieden. De uiteindelijke 
verantwoordelijkheid ligt 
bij de cliënt zelf. 
N-VA wil daarom aan 
mensen in armoede een 

grotere actieve rol toebedelen. Gezamenlijk 
en in dialoog oplossingen zoeken, een 
verhaal van rechten maar ook van plichten.

Alle stadsdiensten terug naar het centrum. Als je winkels en horeca aanstuurt om zich 
in de kern van onze stad te vestigen (om verdere leegstand te vermijden en om het 
centrum terug leven in te blazen), moet het stadsbestuur het goede voorbeeld geven! 

Dit geldt in het bijzonder voor de toeristische dienst, die momenteel onder-
gebracht is in de Huysmanhoeve. Het is toch niet logisch dat je meer dan 
twee kilometer moet stappen om een infobrochure of plan te bekomen. 
Daarbij stellen we vast dat het gebouw van het vredegerecht nog steeds 
wacht om ten volle gebruikt te worden. 

We hebben voldoende lokale en regionale troeven om van Eeklo een toeristische 
trekpleister te maken. Daarop moeten we voluit inzetten. 
Toerisme is bij uitstek een economische pijler. Versterk onze 
streekidentiteit door het inplanten van een streekproducten-
winkel pal in het centrum, in samenwerking met onze lokale 
land –en tuinbouw, ondernemers en toeristische sector. 

Kristof Hebbrecht
Bestuurslid 

Het vredegerecht in de stationstraat: 
onderkomen voor de toeristische dienst?

De Paterskerk en het 
achterliggende klooster 
moeten terug geactiveerd 
worden. Momenteel zijn 
dit ‘dode’ gebouwen, 
terwijl ze ideaal gelegen 
zijn om meer dynamiek in 

het centrum te brengen.

•	 Het stadskantoor met de administratieve diensten moet terug in het centrum, in het klooster achter de Paterskerk. 
•	 We maken een Stadshal in de Paterskerk. Deze kan plaats bieden aan evenementen, streekmarkt, cultuur, … Ook dit 

brengt veel meer beweging in het centrum.
•	 De Paterskerk en stadsdiensten moeten deel uitmaken van het marktplein. Op het plein is absolute voorrang gewenst voor 

zachte mobiliteit. Daarom moet het bestemmingsverkeer onder het marktplein. Het volstaat de rijweg in een diepe sleuf te 
plaatsen, waarover een overkapping geplaatst wordt die oversteekbaar is voor voetgangers en fietsers.

•	 Een centrumparking, ondergronds, zorgt voor de toestroom van mensen naar het marktplein.

Danny Plaetinck
Voorzitter

Welvaart creëren door Eeklo aantrekkelijk te maken

Veilig thuis in een welvarend Eeklo

Eeklo moet dringend structurele maatregelen nemen om 
het ondernemen aantrekkelijker te maken. De leegstand 
van vele handelspanden toont ons de ongemakkelijke 
waarheid dat Eeklo niet ondernemingsvriendelijk genoeg 
is. Er moeten vanuit het beleid impulsen komen, die het 
private initiatief ondersteunen.

Peter De Graeve : “We kunnen starters helpen met 
een goede omkadering. Er is nood aan een soepele 
reglementering voor pop-up’s. Regelmatig overleg met 
ondernemers is noodzakelijk. We moeten proactief op 
zoek naar handelszaken of ketens om zich in Eeklo te 
vestigen. De horeca dient betrokken te worden in een 
globaal economisch beleidsplan.” 

“Laat ons niet vergeten 
dat succesvolle 
ondernemingen de motor 
zijn van een welvarende 
stad !”Caroline Spittael en 

Mieke Eggermont.
OCMW-raadleden Peter De Graeve

fractieleider

Dienst Toerisme terug naar het hart van onze stad!

Actief werken aan      
economische heropleving

Groene promenade

•	 Alle doorgaand verkeer moet via de Ring. 
•	 Bestemmingsverkeer moet mogelijk 

blijven. We moeten lessen trekken uit 
de huidige situatie, waarbij de N9 het 
centrum in twee deelt. “Geen nieuwe 
barrière of knip in het centrum!”

•	 Voorrang voor voetgangers en fietsers: 
Een ruime promenade tussen bomen in 
de Statonsstraat en Molenstraat

•	 Eén rijvak in elke richting, van elkaar 
gescheiden, omwille van grotere 
veiliigheid bij het oversteken.

•	 Parkeerstroken worden voorzien aan de 
kant van de woningen en winkels.

•	 Laad- en los-eilanden maken visueel deel 
uit van de promenade.




