DÉ BURGERPARTIJ IN EN VOOR EEKLO
staat voor Stad Met Stijl. SMS is de jongste partij in Eeklo, gegroeid uit een nieuwe
politieke burgerbeweging die zich beperkt tot de grenzen van Eeklo en zich toelegt op
een Eekloos beleid, vanuit een grote zorg voor de leefbaarheid en de centrumfunctie
die onze stad heeft in de brede regio van het Meetjesland.
is een onafhankelijke, kleurrijke en aan niemand gebonden partij waarvan de leden
als team bestuursverantwoordelijkheid willen opnemen, zonder personencultus, met
respect voor ieders overtuiging.
Zij is een gezonde mix van gedreven mensen die een weerspiegeling zijn van de
Eeklose bevolking: arbeiders, bedienden, universitairen, ambtenaren, ondernemers,
personen met beperkingen, kansarmen, middenklassers, zieken, bejaarden, jongeren
en senioren… iedereen is vertegenwoordigd.
is een team van gemotiveerde en geëngageerde mensen, die overtuigd zijn van
noodzakelijke veranderingen in het bestuur van onze stad. Zij willen dit
verwezenlijken vanuit een positieve ingesteldheid en onder leiding van
ervaringsdeskundigen.
wil een integere beweging zijn, bereid om met iedereen rond de tafel te zitten die een
waarde(n)volle inbreng kan en wil doen in het belang van Eeklo en de Eeklonaren.
Visie, eerlijke communicatie, inspraak voor en luisterbereidheid naar de burgers zijn
hierbij onze leidraad.
Nam voor het eerst deel aan de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2012 en
behaalde al onmiddellijk, vanuit het niets, 4 zitjes in de gemeenteraad en 2 in het
OCMW. Zes jaar in de oppositie heeft ons ervan overtuigd dat een bestuurlijke
ommekeer voor Eeklo dringend nodig is. De klassieke partijen hebben de voorbije 6
jaar getoond hoe het niet moet.
Inhoud en samenhang zijn belangrijker dan afspraken rond te verdelen postjes. Wij
stellen ons daarom opnieuw voor op 14 oktober 2018, in de hoop dat de eeklose
burger ons de kans geeft om te tonen dat het anders en beter kan.
is een beweging voor de toekomst: heel wat jongeren willen meegroeien in het
nemen van verantwoordelijkheid naar de Eeklose bevolking. Deze jongeren willen wij
ten volle de kans geven om hierin te groeien.

is een beweging die gelooft in een open en breed gedragen beleid . Daarom is zij
bereid om te luisteren naar wat leeft onder de mensen en, bij de bepaling en
uitvoering van het beleid, dit als rode draad te hanteren.

HET SMS-EEKLO LOGO
Ontstaan:
Het logo is ontstaan na een vrije, maar intensieve babbel met een aantal mensen die actief zijn in het
communicatiemilieu. Het moest iets nieuws worden: we staan immers voor verandering van het beleid; een
nieuw én ander Eekloos beleid.
Het moest ook duidelijk zijn: goed leesbaar, goed zichtbaar en een stuk vanzelfsprekendheid uitstralend.

Het logo zelf:
De 2 armen omschrijven het warmtegevoel voor Eeklo, waarborgen de veiligheid en de geborgenheid.
De 2 open handen reiken elkaar: symboliek voor onze bereidheid om met iedereen te spreken en met
iedereen te onderhandelen.
Het geheel heeft de vorm van een’ open’ hart: het hart
is het belangrijkste en meest unieke orgaan in elk levend
wezen en in deze refereert het eveneens naar onze open
geest waarbij iedereen welkom is en zijn mening mag
geven. We dragen onze stad een warm hart toe. Het
hart is ook het symbool voor liefhebben: door deze vorm
van ons logo willen we ook onze liefde én bezorgdheid
voor onze stad beklemtonen.
De lichtgrijze tot donkergrijze kleur van de ene arm en
de grijze hand symboliseren onze politieke neutraliteit,
de groene arm en hand refereren naar de officiële
kleuren van de stad Eeklo (van lichtgroen uit het huidige
logo tot het donkergroene uit het officiële embleem van
de Stad). Ook het vervangen van de O van EEKLO door
een eikel, verwerkt in een groen blad, verwijst opnieuw
naar het uitsluitend Eeklose profiel en beleid van de
groep en naar de aandacht voor het milieu in de Stad.
SMS omvat alle kleuren; gaande van okergeel tot
donkerblauw. Het okergele zit ook in het huidige logo
van de Stad, de overgaande kleuren in de 3 letters gaan van geel naar oranje, rood, paars tot blauw en
hiermee willen we echt aantonen dat onze nieuw gevormde groep een kleurrijke beweging is. Gans het
logo is omlijnd met een zwarte rand en bevindt zich op een witte achtergrond; wit is het resultaat van een
mengeling van alle kleuren.
Met andere woorden: àlle kleuren zijn verwerkt in ons volledige logo, symboliek voor het feit dat niets of
niemand wordt uitgesloten en iedereen gaat voor het uitsluitend Eeklose beleid.
Het GSM-nr. 0489 14 10 00.
Dit nummer hebben we speciaal aangevraagd en verwijst naar de datum waarop alles start met het nieuwe
team (op 14 oktober starten we van 0)
SMS geven we als basisnaam: Stad Met Stijl
Het is echter de bedoeling dat we tijdens het verloop van de campagne andere slogans zullen koppelen
aan die SMS. Zo denken we aan: ‘Stad Met Structuur’, ‘Samen Maakt Sterk’, ‘Samen Meer Slagkracht’, ‘Stop
Met Seveso’, ‘Stad Mens Samenleving’ om te eindigen met...
website: smseeklo.be
twitter: twitter.com/smseeklo
facebook: facebook.com/smseeklo

BASISPROGRAMMA

Financieel, Materieel en Personeelsbeleid
stelt voor:
Verlichten van de al te hoge belastingdruk.
Sociale correcties op bestaande belastingen

1. Debat over de kerntaken:
wat behoort tot de taken van een stadsbestuur? Beperkt(de verplichte taken) of uitgebreid? In eigen beheer
of uitbesteed?

2. Kosten/baten analyse van de ganse dienstverlening per sector.
Keuzes maken die getoetst worden op hun (financiële) haalbaarheid.

3. Spreiding van de lasten(sport, cultuur,vrije tijd in het algemeen)
De verstrekte diensten moeten gedragen worden door de gebruikers, dus ook door zij die uit andere
gemeenten komen.(regionaliseren / intercommunaliseren van de lasten)

4. Financieel beleid voeren met grote discipline.
Het wikken en wegen van dagelijkse uitgaven.

5. Aanstellen van een ambtenaar belast met dubbele opdracht:
enerzijds: controle van alle mandaten en uitgaven, anderzijds speuren naar allerlei
subsidiemogelijkheden(regionaal, federaal, Europees)

6. Vereenvoudiging van de belastingheffingen
die transparant moeten worden. Daar waar nodig worden sociale correcties uitgevoerd

7. Verhaalbelastingen op onbebouwde percelen:
terug naar het reglement van voor 2014 met vrijstelling wegens kinderlast en integratie van naastliggende
kavel of gewoon afschaffen.

8. Wat personeel betreft:
-

-

-

-

Een lid van het SC dient controle te houden op een echt personeelsbeleid: objectieve aanwervingen en
motivering in het bijzonder. Er moet met zorg uitgekeken worden naar de selectie van
domeinverantwoordelijken
Het frontpersoneel van het huidig OCMW moet gekoppeld blijven aan de huidige sociale site
Betere samenwerking tussen sociale site en Dienstencentrum Zonneheem
Technische dienst: voorstel om een snelle interventieploeg samen te snellen die snel en efficiënt kan
ingrijpen bij dringende problemen: putten, verstoppingen, herstel van voetpaden, bestrijding van
overdadig groen, opnet, enz.
De stadsdiensten(met uitzondering van de T.D.) terughalen naar een locatie in het centrum: betere
bereikbaarheid voor de bevolking
Het toegangsvriendelijk maken van het stadhuis kan een eerste stap betekenen
Installatie van een stedelijke ombudsdienst waar iedere Eeklonaar terecht kan met vragen en
bedenkingen omtrent beleid, administratie, vergunningen
Uitbouw van een patrimoniumcel Stad/OCMW die het instandhouden, het onderhoud, de uitrusting en de
verdere uitbouw van het gebouwpark opvolgt en coördineert.

-

SMS: Sturen Met Spaarzaamheid

BELEID INZAKE MOBILITEIT – LEEFBAARHEID - INSPRAAK
stelt voor:

9. DOORTOCHT N9
De doortocht van onze stad is rampzalig.
SMS wil niet wachten op de komst van de Ring om, in overleg met AWV, structurele maatregelen te
nemen, zoals:
- Wegnemen van de middenberm die extra groen- en parkeerruimte kan bieden
- Herschikken van de zebrapaden en betere afstemming van de verkeerslichten
- Weren van zwaar vervoer (‘vrachtwagensluis’ door ANPR-camera)
- Aanpakken van dubbel parkeren – aanleggen laad- en loszones
- Herschikken fiets- en voetpaden om directe confrontatie fietser en auto te vermijden
- Verwijderen van de gladde verlichtingsstrook in het trottoir
- Opstellen van een haalbaar mobiliteitsplan

10. ZONE 30
Zone 30 invoeren binnen het afgebakende economisch centrum

11. AUTOVRIJ MARKTPLEIN
Permanente autovrije Markt met uitbreiding terrassen voor de horeca
Aantrekkelijke herinrichting van het marktplein: zitbanken, bebloeming en beplanting, speelruimte en toestellen, afscheiding N9

12. MOBILITEIT VOOR SCHOLIEREN
Eeklo is een schoolstad. Dit heeft zijn gevolgen voor de mobiliteit van scholieren, zwakke weggebruikers.
We hebben nood aan een specifiek mobiliteitsplan voor scholieren in overleg met de scholen (zie ook
beleid inzake onderwijs)

13. EXTRA VOORZIENINGEN
-

Bewonerskaarten voor het centrum
Gegroepeerde randparkings: Raamstraat, Krûgerpark, oude klinieksite
Bijkomende randparking voor vrachtwagens
Afschaffing betalend parkeren en vervangen door “blauwe zone” met parkeertijd van twee uur.

14. BEPERKING VERKEERSHINDER
-

Goede communicatie bij uitvoeren (wegen)werken
Goede coördinatie van werken om hinder tot een minimum te herleiden
Opmaak fiets- en voetpadenplan (trage wegenplan)
Opmaak prioriteitenlijst voor openbare werken (wegenis/voetpaden/fietspaden)
Zwaar geladen tractoren met aanhangwagens voorzien van tachograaf

15. ROTONDES EN OVERSTEEKPLAATSEN
-

Vervangen verkeerslichten aan de Teut door grote rotonde/ovonde - in afwachtingverkeerslichten
beter op elkaar afstemmen om verkeershinder te beperken
Aanpassen rotonde aan de watertoren en Zandvleuge erop aansluiten
Veilige oversteek voor zwakke weggebruikers bij het kruisen van de Ringweg t.h.v. Raverschootstraat
Aanleg rotonde t.h.v. containerpark

16. RING EN LEEFBAARHEID
-

Gefaseerde aanleg van de zuidelijke ontsluiting met prioriteit voor ontsluiting industrieterrein naar de
Tieltsesteenweg
Balgerhoeke: ontsluitingsweg naar de Teut langs meest noordelijke zijde
Zolang de 30 ha braakliggende industriegrond aan het Kunstdal en Broeken niet wordt ingenomen,
wensen wij geen uitbreiding vanhet bedrijvengebied richting Balgerhoeke
Aandacht bij toekomstige verkavelingen voor extra groene ruimtes en speelmogelijkheden voor
kinderen
Bij nieuwe private bouwprojecten: verplichting om voldoende parkeerplaatsen te voorzien

SMS: Stad Mobiel Structureren

SOCIAAL BELEID – MEERKANSENBELEID – TEWERKSTELLING
stelt voor:
1. OCMW-BELEID: SOBER EN EERLIJK
Eeklo staat, binnen het Meetjesland, aan de top van het aantal gezinnen met schulden en armoede. Vaak
zijn sociale minima en bijstandsuitkeringen niet voldoende om de armoedegrens te doorbreken. Beslissen
over het toekennen van bijkomende steun is een zware verantwoordelijkheid die met deskundigheid dient
gedragen te worden. SMS wil dit doen vanuit een grote sociale bewogenheid, samen met maatschappelijk
werkers, met ernst en rechtvaardigheid

2. DE ZUIDKAAI/ EEN EENGEMAAKTE LAAGDREMPELIGE WELZIJNSCAMPUS
Mede dank zijn SMS in de gemeenteraad en OCMW werd eindelijk een doorbraak geforceerd om van de
Zuidkaai een ééngemaakte sociale site te maken waar alle sociale diensten, in het hart van de stad
gemakkelijk bereikbaar zijn.
De buitenschoolse kinderopvang Zuiderzon verhuist straks naar het gerenoveerde Beukenhof.
Een aantal gebouwen zullen omgevormd worden met spreeklokalen ten dienste van de maatschappelijke
dienst en mensen die daarop beroep doen. Andere partners: ‘Huis van het Kind’, ‘CAW’, ‘Rode Kruis’,
‘Agentschap Integratie en inburgering’, ‘Vokans’, ‘Kompas’ … zullen op dezelfde site gehuisvest worden.
Een centrale balie zal instaan voor het onthaal en de opvang met een brede doorverwijsfunctie naar
andere stads- en andere diensten. De finalisering van de welzijnscampus is voor SMS een ‘must’.

3. LOKAAL DIENSTENCENTRUM ZONNEHEEM
Het lokaal dienstencentrum Zonneheem werd, mede onder druk van SMS, gevrijwaard van afslanking en
vermindering van dienstverlening. SMS wenst dit zo te behouden en zo mogelijk de dienstverlening nog
uit te breiden.Een verdere doorgedreven samenwerking met alle partners binnen het Lokaal Sociaal Beleid
blijft een bijzonder aandachtspunt.
Het seniorenbeleid moet gevoerd worden door coördinatie van vele vrijwilligers en seniorenverenigingen.
Bijzondere aandacht moet besteed worden aan kwaliteitsvolle woonomgeving en betaalbare
woongelegenheden voor senioren en mensen met een beperking.

4. KINDERARMOEDE
In de voorbije legislatuur werden vele initiatieven opgestart of verder uitgebouwd: brugfiguur,
basisonderwijs, baby-bazar, speelwinkel, eerste leeftijdsmelk, luiertoelage, ‘Huis van het Kind, 1-euro
maaltijd in alle basisscholen voor kinderen in extreme armoede.
SMS steunt bovendien ieder initiatief, samen met alle welzijnsactoren, om het onderwijs als hefboom te
gebruiken om gezinnen en kinderen uit de armoede te tillen.

5. TEWERKSTELLINGSBELEID
Arbeid en (her)inschakeling in het arbeidscircuit bieden de beste oplossing om mensen een nieuw
perspectief te bieden.
Initiatieven ter bevordering van tewerkstelling, lokaal en regionaal, moeten maximaal ondersteund
worden.

6. SOCIAAL WOONBELEID
Bijzondere inspanningen moeten geleverd worden om paal en perk te stellen aan huisjesmelkerij en
domiciliefraude.
Dit kan alleen door een streng en volgehouden toezicht op huisvesting en naleving van de reglementering.
Een stedelijke wooncel bestaande uit huisvestingsambtenaren, OCMW-medewerkers en wijkpolitie moet
deze blijvende actie ondersteunen.. Ook de aanpak van leegstand en verkrotting kan daarin ondergebracht
worden.
Bij woningrenovatie en nieuwe bouwprojecten dienen sociale bouw- en huisvestingmaatschappijen
betrokken te worden.

7. WINTEROPVANG DAKLOZEN
Er is nood aan accommodatie tijdens de wintermaanden. Dit zou kunnen opgelost worden met mobiele
wooneenheden en het inschakelen van vrijwilligers voor het toezicht.

SMS: Streng Maar Sociaal

BELEID INZAKE ONDERWIJS, ZORG, CULTUUR, SPORT EN JEUGD

stelt voor:

1. DE OPRICHTING VAN EEN FORMELE ONDERWIJS-ADVIESRAAD
Omdat Eeklo onmiskenbaar een belangrijke onderwijsstad is en er momenteel enkel sporadisch contacten
zijn tussen de stad en de verschillende onderwijsinstellingen, pleiten wij voor de oprichting van een
formele onderwijs-adviesraad waarin alle scholen van de stad zijn verenigd. Ook alle instellingen en
verenigingen die op onderwijs een beroep doen of die onderwijs op één of andere wijze kunnen
ondersteunen zijn hierin vertegenwoordigd (CLB’s, verkeers- en sociale politie, jeugd- en sportdiensten,
cultuurcoördinator, Initiatief Buitenschoolse Opvang, sociaal huis…).

2. EEN VEILIGER SCHOOLOMGEVING
We willen veiliger toegangsmogelijkheden tot de diverse schoolcampussen creëren door enkele straten in
de buurt van die scholen om te vormen tot ‘fietsstraten’ (met verbod op autoverkeer) of ‘schoolstraten’
(waar autoverkeer verboden is van 7.30u tot 8.30u, van 11.30u tot 13.30u en van 15.30u tot 16.30u.).
Het plaatsen van verzinkbare paaltjes kan helpen bij de realisatie hiervan.

3. OPWAARDERING VAN DE CULTURELE UITSTRALING VAN EEKLO
De culturele uitstraling en het imago van onze stad moeten dringend worden aangepakt. Er moet weer
meer werk worden gemaakt van een stijlvolle doortocht van onze stad met dito affiches en
aankondigingsborden aan de invalswegen. De aanpak en herbestemming van de vele leegstand is hierbij
een belangrijk aandachtspunt. Ook de aankleding van onze stad rond bv de Kerst- en nieuwjaarsperiode
kan heel wat smaakvoller, waarbij meer een beroep moet worden gedaan op het advies en de inzet van
onze Stedelijke Kunstacademie. De dagdagelijkse werking van onze Academie moet actiever worden
ondersteund bv door culturele prijzen uit te loven onder de leerlingen, wedstrijden uit te schrijven of
Culturele happenings te organiseren met en voor Eeklose kunstenaars. Voor onze beeldende kunstenaars
kan de stad ook tentoonstellingsruimtes ter beschikking stellen en voor onze podiumkunstenaars
repetitieruimtes te creëren. Het jeneverhuis, CC De Leke, en enkele parochiekerken komen hiervoor in
aanmerking.

4. ABONNEMENTENSYSTEEM VAN CC DE HERBAKKER OPTIMALISEREN
Het huidige abonnementensysteem van CC De Herbakker vertoont enkele hinderlijke gebreken en moet
dus worden geoptimaliseerd, waarbij vooral aan faciliteiten voor de Eeklose bevolking moet worden
gedacht. Zo moeten Eeklonaars voorrang krijgen op gegadigden van buiten onze stad en kan gedacht
worden aan een financiële tegemoetkoming door middel van cultuurcheques.

5. SPORTBELEID
De stad moet een forum creëren waarin de private en publieke sector elkaar ontmoeten om de sport in
Eeklo weer naar een hoger niveau te tillen. We willen ondersteuning bieden aan alle Eeklose sportclubs,
vanuit objectieve criteria en een daaraan gekoppelde correcte reglementering.

6. JEUGDBELEID
Meewerken aan een open en duidelijker communicatie omtrent aanbod en werking van de stedelijke
jeugddienst.
Installatie van een straathoekwerker die werkt met, voor en onder jongeren die sociaal uitgesloten
worden of moeilijk de weg vinden naar sociale voorzieningen.
Er is weinig ontspanningsmogelijkheid voor oudere tieners in onze stad. In de ons omringende
gemeenten (Maldegem, Waarschoot, Zomergem…) lijkt dit wel te kunnen.

SMS: Stad Met Schwung

FUSIES – TOERISME EN VRIJE TIJD

stelt voor:

1. VAN BIJ DE START: INZETTEN OP FUSIES VAN GEMEENTEN
-

Opstellen van een uitgebreid draaiboek waarmee Eeklo zich presenteert aan de omliggende gemeenten, niet
vanuit zelfingenomenheid, maar vanuit eerlijk en dienstbaar aanbod aan de ons omringende gemeenten.
Aandacht voor de positieve gevolgen van de fusie: kostenbesparend, eenmaking van overlappende diensten,
efficiëntie, beschikbaarheid van infrastructuren
Gelet op de bestaande fusiebewegingen: gesprekken aangaan met de omliggende gemeenten
Als eerste stap: versterkte intergemeentelijke samenwerking in alle domeinen: uitbreiding van politiezone,
brandweerzone, coördinatie van het gebruik van sport- en cultuurinfrastructuur, gemeenschappelijke
tewerkstellingsinitiatieven

2. TOERISME EN VRIJE TIJD
-

-

-

Het verbinden, op Meetjeslands niveau, van alle toeristische trekpleisters: het Leen, Huysmanshoeve,
Jachthaven, Heldenpark, Stoomcentrum, Drongengoed, Krekencentrum, Plattelandscentrum, Lembeekse
bossen: een echte Meetjeslandse fietsroute zou deze verbinding ook echt maken. Dit alles in samenwerking
met alle privé-partners: hotels, restaurants, horeca in het algemeen.
Eeklose jachthaven als draaischijf van het toerisme in Eeklo
Ook de toeristisch troeven van onze stad moeten beter worden gepromoot. Eeklo is gunstig gelegen tussen
de twee grootsteden Gent en Brugge, en doet ook dienst als poort naar de schitterende polderstreek in het
noorden van onze provincie. De Eeklose jachthaven fungeert als draaischijf van het toerisme in Eeklo en moet
daarin nog beter worden ondersteund.
Het geschikt maken van het Schipdonkkanaal voor watertoerisme richting Brugge
Het organiseren van een groot Meetjeslands event waardoor we ook (inter)nationaal op de kaart kunnen
gezet worden.
Blijvend ondersteunen en verder optimaliseren van de uitkrant.

SMS is voorstander van het ‘Meetjesland’ denken. Bij planning van initiatieven binnen Eeklo zou automatisch een
Meetjeslandse toets dienen te gebeuren.

SMS: Sterkere Meetjeslandse Slagkracht!

