Dé Burgerbeweging van en voor Eeklo

Voor alle stijlvolle Eeklonaars

v.u. Bart Vercauteren, 1ste Reg. Grenadierslaan 6, 9900 EEKLO

Op 1 augustus 2012 zag SMS, de
Eeklose burgerbeweging, het levenslicht.

We presenteren in ons SMS-KRANTJE
vandaag een samenvatting van 6 jaar
SMS-werk.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van
14 oktober 2012 gunde de Eeklose bevolking haar 4 zitjes in de gemeenteraad en 2 binnen het OCMW.

Niet alles wat we wilden lukte: daarvoor was deze vooraf afgesproken bestuurscoalitie soms al te star. Ook wat
wij echt wilden verwezenlijken, maar
niet lukte, sommen we even op.

Wie dacht dat SMS spoedig zou herleid
worden tot een vluggertje, heeft verkeerd gegokt: SMS heeft 6 jaar lang
hard gewerkt en heeft haar plaats afgedwongen tussen de andere politieke
formaties.
Gemakkelijk was het niet: een voet
zetten tussen de klassieke, nationale
partijen die geruggesteund worden van
bovenaf, is een avontuur dat veelal in
stilte eindigt.
Maar het was het waard: de vele steunbetuigingen, de aanwezigheid in de gemeenteraad, de hechte solidariteit tussen de dragers van SMS hebben tot veel
resultaten geleid.
Onze beweging is zuiver Eekloos: we
mengen ons niet in het Vlaamse of federale politieke gekibbel en hebben
alleen een luisterend oor naar en een
wakend oog op wat de Eeklonaar dagelijks bezighoudt: zijn leefomgeving, zijn
stad.

En nu kijken we, met een versterkte
en vernieuwde ploeg, vooral uit naar
14 oktober 2018: de ultieme test van
onze beweging, het enige échte politieke alternatief, door en voor de
Eeklonaar.
We komen binnenkort bij u terug met
onze toekomstplannen: deze van een
veiliger, aangenamer en groener Eeklo,
waar veel plaats gemaakt wordt voor
een aantrekkelijk en auto-armer centrum, voor veilige buurten, een verkeersdoorstroming waarin vooral
plaats is voor de zwakke weggebruiker,
waar winkels aantrekkelijk worden,
waar armoede moet teruggedrongen
GEEN STAP VOORUIT
worden,…
Tot straks!
Voor het SMS-team
Bart Vercauteren
Voorzitter

SMS heeft van bij het begin van
de legislatuur gepleit voor een
veilig en aangenaam centrum. De
fietser en de voetganger verdienden veel meer aandacht: Eeklo is
een scholenstad, het autoverkeer
dient ingeperkt te worden en er
moeten veilige ruimtes gemaakt
worden voor de zwakke weggebruiker.
Onder de paraplu van de komst
van de Ring werden alle plannen
voor veiligheid naar later verscho-
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ven. Wat ‘later’ precies inhoudt,
weet geen mens: we wachten nu
al meer dan 40 jaar op de komst
van de Ring. En ondertussen blijft
de veiligheid bijzonder problematisch: de recente ernstige en dodelijke ongevallen bewijzen het.
SMS vraagt, in afwachting van de
komst van de Ring, dringende ingrepen in het centrum: de nutteloze middenberm verwijderen waardoor veel ruimte kan geschapen
worden voor afgeschermde fietspaden, veilige oversteekplaatsen
en meer parkeerplaatsen kan al
een eerste nuttige stap zijn.
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REDDINGSACTIE GESLAAGD
TOEKOMST VERZEKERD
Het Eekloos schepencollege had
reeds in 2013 boze plannen om
komaf te maken met het Zonneheem, ons uniek dienstencentrum
aan de Schietspoelstraat.
Het werd, samen met de 40 flats,
op de lijst van de verkoop geplaatst.

Het stadsbestuur was duidelijk :
geen restaurant, geen taallessen
geen danslessen, geen teken- en
schilderopleidingen, geen vervoer
op maat, geen uitstappen,…
SMS-raadslid Marc Windey is met
kracht en overtuiging in de bres
gesprongen om een dergelijk mooi
project van de ondergang te redden.
Onder fel protest van de Centrumraad en het volledige team van medewerkers en vrijwilligers van Het
Zonneheem werd de verkoop afgeblazen en de afbouw van de dienstverlening tegengehouden.

De SMS-raadsleden Luc Vandevelde,
Marc Windey en Tineke Verstraete
zijn met de regelmaat van een klok
tussengekomen om te wijzen op de
vaak dramatische toestand van de
wegen, de fiets- en voetpaden.
Vele straten zijn hopeloos verouderd, verzakt en op sommige plaatsen niet meer deftig bruikbaar.
De veiligheid van vooral de zwakke
weggebruiker is in gevaar.

En precies goede wegen en veiligheid zijn een absolute en verplichte
taak voor een stadsbestuur.
SMS heeft gevraagd om een inventaris te maken van de toestand van de
wegen en tevens een herstelplan op
te stellen op langere termijn.
Het huidig bestuur heeft zich beperkt
tot wat oplapwerk -de laatste maanden voor deze verkiezingen- zonder
grondige aanpak.
SMS verbindt er zich toe om van de
Openbare Werken eindelijk écht
werk te maken.

SMS is fier op dit resultaat en
hoopt in de volgende legislatuur
het zo noodzakelijke dienstencentrum verder uit te bouwen.

verplichte prijszetting, verbod om
dranken te schenken uit glas, verbod om dranken te schenken op het
terras, verbod om een koelwagen te
plaatsen enz...
De burgemeester zond zelf de politie om het sluitingsuur af te dwingen hoewel een eigen stadsreglement een verlenging toestond.
HET GEDWONGEN EINDE VAN
18 JAAR WARMTE

EINDELIJK EEN EERSTE SPADESTEEK
Witte Huis aan de Tieltsesteenweg,
huisvesting van de Politiezone
Meetjesland-Centrum, ging en gaat
door als het lelijkste en minst comfortabele politiegebouw van Vlaanderen waarin behoorlijk werken onmogelijk is.

Na lang aarzelen heeft, mede onder druk van de Zonechef en haar
personeelsleden, de Politieraad
haar verantwoordelijkheid genomen: er komt een nieuw en functioneel politiegebouw aan de Raverschootstraat, de eerste spadesteek werd net voor het bouwverlof gegeven.

SMS-politieraadslid Luc Vandevelde
heeft herhaalde malen, niet alleen
in de politieraad maar ook in de gemeenteraad, de vinger op de wonde
gelegd en om een spoedige oplossing gevraagd en gesmeekt.

Het Eeklose stadsbestuur heeft,
onder aanvoering van zijn burgemeester, er alles aan gedaan om
het de uitbating van de Irish Pub
onmogelijk te maken.
Het is zelden gezien dat een eige- De uitbaters, met 18 jaar schitterennaar (stad Eeklo) een huurder het de dienst, zijn uiteindelijk gezwicht
leven zo zuur maakt.
voor deze aanhoudende dreigemenDe dictaten vanuit het stadhuis ble- ten: ze sloten de zaak en gingen
ven zich de laatste jaren opvolgen: noodgedwongen buiten Eeklo hun
geluk zoeken.
Het Oostveld en de vele clubs en
bezoekers blijven verweesd achter:
de chalet wordt, zoals zovele stedelijke gebouwen, voortaan overgeleverd aan verval en leegstand. De
warmte en gezelligheid zullen nog
slechts herinneringen blijven.
SMS heeft zich de voorbije legislatuur blijvend ingezet voor het behoud van de Irish Pub in het besef
dat een trefpunt voor mensen tussen pot en pint, in deze veranderende wereld, een fantastische meerwaarde biedt. Helaas...
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EEN UNIEK SOCIAAL PROJECT

VOORLOPIG GERED
Het Jeneverhuis op het Van
Hoorebekeplein staat al jaren leeg
én te verkommeren.
Het is nochtans een unieke locatie
tussen Bibliotheek (met zijn Stip),
Academie en C.C. De Herbakker en
wijst ons blijvend op het verleden
van Eeklo als ‘Jeneverstad’.
Door het stadsbestuur werd de
site te koop gesteld.
De VVV (Vereniging Vreemdelingen Verkeer) heeft een unieke
collectie van stukken die verwijzen
naar het Eeklose verleden.

Ze werden gedwongen hun onderkomen in het Leen te verlaten.

allerlei diensten de zwaksten in onze
maatschappij een hand te reiken.

SMS-raadslid Marc Windey pleitte
herhaalde malen om het Jeneverhuis
ter beschikking te stellen van de VVV
om er hun meest waardevolle collectie in onder te brengen.

De huidige bestuursmeerderheid
stond lang op de rem om dit project te
realiseren.

Na lang tegenstribbelen verklaarde
de volledige gemeenteraad zich akkoord om de bedoeling tot verkoop
op te schorten tot einde juni 2019.
Als het aan SMS ligt zal het volgend
bestuur voluit gaan voor het behoud
en de herwaardering van het Jeneverhuis in overleg met de VVV.

Dank zij OCMW – voorzitter Danny
Smessaert en SMS – raadslid Christ De
Schepper werd de realisatie ervan bespoedigd.
Eeklo kent (te) veel armoede, het
gemiddeld inkomen van de
Eeklonaar ligt onder het Vlaams
niveau: redenen genoeg om ernstige inspanningen te leveren om
daaraan te verhelpen.
De Zuidkaai (de vroegere Werkmanskring) en het Beukenhof (het
vroegere Jeugdhuis) tussen de
Kaaistraat en de Zuidmoerstraat
werden en worden heringericht als
sociale site waar mensen met problemen terecht kunnen om hen op
het goede spoor te helpen.
Zowel het OCMW als de VZW De
Kring staan, samen met veel andere diensten straks klaar om met

Het huidig schepencollege had de
kwade bedoeling om, vooral kleine
eigenaars van een niet-bebouwd
stuk bouwgrond, tot verkoop te
dwingen.
Het middel daartoe: een bijkomende belasting die ieder jaar met 25%
zou stijgen. De voornaamste slachtoffers van deze maatregel waren
vooral mensen die, in plaats van het
geld op een spaarboek te zetten,
een stukje (bouw)grond naast hun
huis kochten om het te integreren
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Ook in de gemeenteraad, zeer tegen
de zin van vooral de CD&V- raadsleden, overtuigde de SMS-verkozenen
iedereen om de schouders te zetten
onder dit unieke project.
Ondertussen werd het vroegere
Jeugdhuis omgevormd tot een prachtige kinderopvang en wordt volop gewerkt aan de inrichting van de gebouwen aan de Zuidmoerstraat om er de
Sociale Dienst onder te brengen.
Eeklo zal straks voor velen model
staan met dit unieke project waar
vooral de lage toegangsdrempel de
zwaksten in onze Eeklose gemeenschap de weg naar een beter leven
moet kunnen waarborgen.

als tuin of mensen die in een stuk
bouwgrond belegden voor hun eigen kinderen.
Raadslid Marc Windey is, samen
met zijn voltallige SMS-groep, met
veel overtuiging tegen deze nietdemocratische belasting tekeer gegaan en mét succes: de belasting
bleef voor de eigenaars ongewijzigd en de jaarlijkse stijging werd
geschrapt.
Zelfs AVS maakte er een nieuwsitem van.
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DE NOORDELIJKE ONTSLUITING

ZEKERHEID

Van bij het begin van de legislatuur
heeft SMS, vooral door raadslid Luc
Vandevelde, van nabij de ontsluiting
van Balgerhoeke gevolgd.

SMS heeft zich ook altijd verzet tegen
de komst van ‘Seveso’-bedrijven (=
mogelijks gevaarlijke bedrijven naar
opslag, uitstoot, verwerking,...) aldaar.

De koppigheid van het stadsbestuur
die leidde tot herhaalde en nodeloze
procedures voor de Raad van State,
heeft de toekomst van Balgerhoeke
zwaar vertraagd.

Eerst moet invulling gegeven worden
aan de 30 ha klaarliggende industrieterreinen langsheen de Ringlaan.

SMS heeft altijd gepleit voor een
noordelijke ontsluiting tussen de Sint
- Laureinsesteenweg en de Teut,
dicht tegen de expresweg.

SMS is altijd voorvechter geweest
van samenwerking met (buur)
gemeenten.
Eeklo levert aan de gemeenten in de
buurt heel wat diensten zoals de
huisvuilverwerking, de politie en de
brandweer.
Ook op het vlak van cultuur, jeugd en
welzijn bestaan al heel wat dergelijke
samenwerkingen.
We hadden het ook graag gezien bij
de uitbouw van het Sportpark, waarvan de gebruikers niet alleen
Eeklonaars zijn.

En ondertussen is het wachten op datgene wat SMS al 5 jaar vraagt: een
noordelijke ontsluiting naar de Teut
om de rust en vooral de veiligheid in
het centrum van Balgerhoeke terug te
brengen.

Door een opgemaakt landbouwRUP (Ruimtelijk UitvoeringsPlan)
was geen plaats meer voor
(aanzienlijke) uitbreiding van de
landbouw-bedrijven in de Vrombautstraat, Bus, Peperstraat, Zandvleuge, Sint-Jansdreef, Vrouwestraat.

gelijk moeten blijven binnen de
bestaande bedrijven.

SMS-raadslid Luc Vandevelde, zelf
een landbouwerszoon, beseft dat
een beperking van de uitbreiding
van de huidige Eeklose landbouwers hun bedrijven in ernstige
moeilijkheden kan brengen. Regels,
vergunningen, uitbatings- en milieuvoorwaarden,enz... worden ernstiger waardoor uitbreidingen mo-

De bestaande Eeklose landbouwers kunnen hierdoor op beide
oren slapen.

Wil Eeklo zijn
centrumfunctie
herwinnen, dan is
een fusie of
samenwerking
onafwendbaar. De
kosten en lasten van een
dienstverlening moeten door alle gebruikers naar
evenredigheid gedragen worden.
De fusie-operatie staat bij SMS dan
ook hoog op de agenda.

Luc kon, samen met zijn SMScollega’s Marc Windey en Tineke
Verstraete een wisselmeerderheid (= een meerderheid waarbij
niet alle partijen in eigen rangen
akkoord zijn) forceren voor deze
zeer belangrijke problematiek.

WORD LID
Een lidmaatschap bij SMS
biedt U namelijk heel veel.
U kunt meedenken, meepraten
en meebeslissen bij de ontwikkeling van het oppositiebeleid dat
wij in onze Stad voeren.
Wij houden U op de hoogte over
de laatste stand van zaken in alle
dossiers die op lokaal niveau besproken worden.
U ontvangt regelmatig alle
nieuwsjes via elektronische weg.
Daarnaast bent U welkom op alle
SMS activiteiten.
Word SMS lid door €12 over te
schrijven op
vzw SMS EEKLO
BE14 8601 2007 6783
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