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Dé Burgerbeweging van en voor Eeklo
v.u. Luc De Backer, Pastoor Bontestraat 64A 9900 Eeklo

U zal het ondertussen zelf al
hebben kunnen vaststellen dat
er in Eeklo een nieuwe wind
waait: de eerder negatieve
stadsbeleving evolueert stilaan
naar een nieuw elan, waarbij de
positievere sfeer uitstraalt tot
buiten onze stadsgrenzen. In
Eeklo leven, wonen, werken,
sporten en cultuur beleven wordt
weer aantrekkelijk.
Beste stadsgenoten,
Anderhalf jaar terug werd een
nieuwe beleidsploeg aangesteld
om de grote verzuchtingen die
in Eeklo de boventoon voerden
ter harte te nemen en in goede
banen te leiden. Tijd dus om
een tussentijds bilan op te maken en te peilen naar de realisaties en ambities van het huidig
beleid. In deze krant, waarvan u
er voortaan jaarlijks twee kan
verwachten, aangevuld met updates via een digitale nieuwsbrief, kan u enkele realisaties
vinden die door toedoen van
SMS werden bewerkstelligd.

Net voor de confrontatie met de
kwalijke consequenties van het
Covid-19 virus stelde SMS een
vernieuwde bestuursploeg samen om de mandatarissen organisatorisch bij te staan en de
visie van SMS op de lokale politiek mee te helpen verfijnen. Onze sterke bestuursploeg met
mensen die zich steeds vrijwillig
maar enthousiast engageren,
blijft zich daartoe inspireren door
de mening van iedere Eeklose
burger! SMS blijft zo de unieke
politieke beweging bij uitstek
waarbij iedereen zich kan aansluiten.

SMS presenteerde u bij de verkiezingen in 2018 een programma dat zich baseerde op de
noden en behoeften van een
snel evoluerende stad. Vandaag zien we in het gevoerde
beleid al de weerslag hiervan:
de vertegenwoordigde SMSmandatarissen voeren een heldere en open politiek van participatie waar iedere burger zich
kan in herkennen, wars van favoritisme of eigenbelang. In de
recente Covid-19 problematiek
bijvoorbeeld werd snel en efficiënt bestuurd, tot algemene tevredenheid van de Eeklose burger.

Tegelijk wil ik hier dan ook een
oproep doen aan Eeklo: deel de
ambitie en het enthousiasme
van SMS om Eeklo verder te
laten groeien en er een heerlijke, comfortabele en veilige
stad van te maken.
Er is nog heel wat werk te verrichten, er staan grote projecten
in de steigers, waarin we uw
oordeel en opinie graag willen
horen. Deel uw visie op onze
verschillende digitale kanalen,
per brief of telefoon, maar laat u
horen!
Tot uw dienst,
Luc De Backer
Voorzitter SMS-Stad Met Stijl

Bestuur SMS
Staand: Marc De Metsenaere - penningmeester, Freddy Vanraepenbusch - ondervoorzitter, Frank De Block - jongerenwerking, Luc De Backer - voorzitter, Bart
Vercauteren, Johan Van de Voorde - evenementen. Zittend: Christ De Schepper, Gentille Lamote en Huguette Van den Fonteyne - secretaris.

20 september autoluwe zondag
Eind vorig jaar vroeg SMSraadslid Michel De Sutter om
in navolging van vele Vlaamse steden ook weer in Eeklo
de autoloze zondag te organiseren. Het stadsbestuur
ging hierop in en ondertussen werd het al redelijk concreet.
Het hele programma wordt
zelfs een vierdaagse en begint op donderdag 17 september met een Car Free
Day, vrijdag 18 en zaterdag
19
september
worden
STRAP-dagen met een mo-

biliteitsdeelsalon en zondag 20 de vrije tijd, een open straseptember wordt dus “Dag van tendag.
de stad”.
Eeklo nodigt haar bewoners
De N9 wordt voor het verkeer uit om te voet en per fiets
afgesloten van het kruispunt deze activiteiten mee te beLedeganck tot aan het kruis- leven.
punt Oostveld. Markt en Stati- Na twee maanden Coronaonsstraat dus. In die ruimte zal
beperkingen hebben velen
er heel wat te doen zijn.
het gebruik van de fiets weer
Eeklose organisaties zijn uitgenodigd om er die dag te komen tonen wat zij voor de stad
(kunnen) betekenen.

ontdekt en krijgen we er een
wandel- en fietshoogdag bij.

Meer concrete gegevens
leest u later in het Eikenblad
De dag van de stad wordt een en de media.
autoloze zondag, een dag van

Beste Eeklonaar
Het is me opnieuw een waar
genoegen om u als burgemeester te mogen aanspreken in dit
SMS-krantje.
Sinds de jongste gemeenteraadsverkiezingen werd de stedelijke burgerbeweging SMS
Eeklo de grootste partij in politiek Eeklo. Hierdoor vloog de
deur open voor mij om burgervader van de Meetjeslandse
stad te worden.
Iedereen adviseerde me een
jaar inloopperiode in het hoofd
te houden. Welnu, als gemeenteraadslid in deze stad sinds
2001 was dit jaar toch nog nodig om de vele details van de
lopende dossiers te bestuderen.
Ik ben ervan overtuigd dat de
inwoner van Eeklo echt ziet dat
er een nieuwe wind waait door
de stad. Hiervan bewijzen de
geregelde mailtjes van inwoners
over de juiste en correcte aanpak van bepaalde dossiers. Deze nieuwe en mooie realisaties
in deze legislatuur worden verder in dit krantje ruim toegelicht

door de verschillende leden van soneelsleden in om logistiede gemeenteraad.
ke ondersteuning te bieden
gedurende de ganse crisisVerder kan ik u meedelen dat in periode,...(bemannen van
het kader van het coronavirus de telefooncellen, chaufvele moedige beslissingen wer- feurs voor de huisartsenden genomen: 2 herbruikbare wachtpost).
mondmaskers
voor
elke
Eeklonaar, noodopvang voor Ik hoop dat u allen gezond
kleuters van alle scholen in on- bleef en zult blijven en
ze 5 kinderopvanglocaties, een wens jullie veel leesplezier
sterk herstelplan om het in dit krantje.
(handels)leven in Eeklo terug
zuurstof te geven, ondersteu- Luc Vandevelde
ning van mensen die door coro- Uw burgemeester
na in armoede geraken, tijdelijke werkloosheid voor diensten
die gesloten werden,...en nu
terug de opstart van alle diensten in goede banen leiden.
De goede samenwerking met
de verschillende burgemeesters
uit het Meetjesland leidde tot
een gestructureerd aanpakplan
voor de getroffen burgers. We
richtten een zorgmeldpunt op
aan AZ Alma en voorzagen alle
noodzakelijke infrastructuur, we
zetten daar ter plaatse vele per-

Permanente terrasuitbreiding

Foto MDM
De horeca heeft zwaar geleden
onder de Coronamaatregelen. Zij
waren de eerste die moesten sluiten en waren ook bij de laatste die
weer open gingen. En als het herbegint waarschijnlijk weer hetzelfde.
De SMS fractie steunt het voorstel
dat Michel De Sutter vorige maand
lanceerde om zowel de sector te
helpen opstarten en tegelijkertijd
de stad ook aantrekkelijker te maken. Een positief voorstel uit twee
luiken dat alleen maar winnaars
kent:

De stad schaft enerzijds de terrasbelasting af en laat anderzijds de
horeca haar terrassen uitbreiden
over de volle breedte van haar
façade op de parkeerplaatsen ervoor.
Zo kan de horeca haar terrasruimte ongeveer verdubbelen en dus
haar tafels en stoelen uitzetten op
grotere afstand. Zo blijft de social
distancing gewaarborgd en kunnen toch evenveel klanten bediend worden.
De SMS fractie bracht het voorstel

op het schepencollege dat het
initiatief volgde en een toelage
geeft van € 25.000 aan de horeca.
Deze dient om de uitbreiding te
overdekken met een stretch tent
zodat bij welk weer dan ook iedereen welkom is.
De Markt wordt ook autovrij gedurende drie maanden (van 1 juli tot
en met 30 september).
Voor de horeca is een belangrijk
beperkend nadeel weggenomen
en de stad ziet er veel aantrekkelijker uit.

Het leven van een zorgmama in lockdown
13 maart... “ school stopt” voor hoe lang? Dat weet niemand.
13 maart... “ therapie stopt” geen kiné, logo, ergo. Voor hoe lang? Dat weet
niemand
13 maart... “ het leven valt stil” voor hoe lang? Dat weet niemand.
Lock down!
Precies een nieuw woord in het leven van velen maar niet voor ons als zorgouder. Wij leven meestal wel een beetje in lock down. Feestjes, weekendjes weg,
uitstappen,... een hele onderneming. Maar nu even niet want iedereen is precies solidair en gaat mee in quarantaine.
De eerste 14 dagen waren voor Zarre een hel. De structuur valt weg, de
spierspanningen nemen snel toe, roepen van frustratie tot wel 95 decibel, de
epilepsie aanvallen beginnen terug door zware koorts, ....
Hoe vertel je een kind met zware mentale en motorische beperkingen dat alles
even stopt.
HELP!!!! Het gaat echt niet de goede kant uit met hem.
Medicatie dan maar verhogen zodat wij als ouders nog een nachtrust hebben.
Het is terug wat rustig geworden hier thuis, alhoewel rustig? De verzorging
en kiné nemen we over. 24/24 en 7/7 zorgen voor Je kind alsof we robotten
zijn. Chapeau voor de leerkrachten, verzorgende, kiné , ... op school.
En wij ploeteren verder want iedereen is nog steeds solidair.
Ik zie dan berichten verschijnen:
- De tuin is nu al zomer klaar,
- Genieten van de gezellige avond met de familie
- Mijn huis is al voor de 4 de keer gekuist deze week,
- We hebben nu eens tijd voor onszelf
Maar ik denk dan “ hier niet hoor”.
We zijn natuurlijk wel heel blij hoor want
we zijn nog gezond, onze zoon is thuis bij
ons en iedereen leeft nog steeds zoals wij In
onze bubbel. En dat zal bij ons nog wel voor
eventjes zijn.
Virtuele knuffels aan alle zorgmama’s en papa’s ook jullie krijgen een groot applaus.
Kelly

Actie laptops

Eeklo is dé onderwijsstad bij uit- aal en het Vrij Onderwijs.
stek van het Meetjesland.
De aankoop van deze extraCorona heeft diep ingehakt op de laptops werd betaald door de
onderwijsmogelijkheden. Ook de SMS-mandatarissen, die een
Eeklose scholen doen fantasti- deel van hun vergoeding afsche pogingen om de leerachter- staan. De toewijzing aan de
stand zoveel mogelijk te beper- gezinnen gebeurde door de
ken. Préteaching, afstandsonder- directies van de scholen . Zij
wijs, videogesprekjes met de leer- weten waar de nood het
lingen… Het gebruik van ICT in hoogst is.
onderwijs kreeg een stevige
De onderwijsspecialist van
‘boost’.
SMS, Christ De Schepper, oud
Helaas beschikken niet alle gezin- -directeur en tevens bestuurder
nen over de middelen om zich het van VZW De Kring, coördinodige computermateriaal aan te neerde het hele traject. De bestelling werd nog in de tweede
schaffen.
week van de paasvakantie geOm de onderwijskloof tussen arm
plaatst en reeds in de eerste
en rijk te helpen dichten heeft de
week na de paasvakantie werEeklose burgerbeweging SMS
den de toestellen verdeeld
zich aangesloten bij het Wijkcenover de scholen. Nog diezelfde
trum De Kring om voor de leerweek waren de laptops in de
lingen van het basisonderwijs
gezinnen.
(Eeklo heeft 2250 leerlingen in het
kleuter- en lager onderwijs) 15 Op die wijze hoopt SMS Eeklo
bijkomende laptops te bekostigen een betekenisvolle bijdrage te
bovenop de 40 toestellen die het hebben geleverd aan het
Wijkcentrum reeds verdeelde. De scheppen van gelijke kansen
laptops werden verdeeld a rato voor alle kinderen voor wie een
van het aantal leerlingen binnen investering in laptops te hoog
het Gemeenschaps-, het Provinci- gegrepen is.

Hulp aan mensen in nood
Mensen zonder werk of
langdurig
werkloos hebben het moeilijk.

ber. Aan kwetsbare gezinnen
worden speciale aankoopbonnen (Wiekiebonnen) uitgereikt
om hun aankopen enigszins te
verlichten.

Het Sociaal Huis en het wijkcentrum De Kring sloegen de handen in mekaar om deze onverwachte crisis het hoofd te bieden
en een boei te werpen naar hen
die het financieel zeer moeilijk
hebben.

SMS deed zelf een bijzondere
inspanning om laptops ter beschikking te stellen aan schoolgaande kinderen uit kwetsbare
gezinnen.

Er wordt een budget van ca
Corona duwde 50 000 euro ter beschikking gehen nog ver- steld om deze bijzondere crisis
het hoofd te bieden.
der de dieperik in.

Mensen die moeten rondkomen
met het leefloon of onder schuldendreiging staan zien ondertussen de voedselprijzen de hoogte
in gaan.

Iedereen moet gelijke onderwijskansen krijgen, het kan niet dat
een gebrek aan centen ook moet
leiden tot een gebrek aan onderwijs. Onderwijs en diploma’s zijn
immers precies de motoren om
de kwetsbaarheid te verminderen en iedereen gelijke kansen
te geven.

Het Sociaal Huis heeft daarom,
met de steun van het stadsbestuur, de persoonlijke bijdrage SMS zal daarvoor blijvend aanvoor de aankoop van verse dacht hebben.
groenten en fruit verminderd.
Basisproducten krijgen een extra Danny Smessaert
kortingstarief tot einde septem- Schepen voor Welzijn

SMS
en

Corona
Corona heeft ons leven overhoop gegooid: ons verplaatsen,
familiale en sociale contacten,
de manier van werken, op reis
gaan, het ganse sociale leven is
op een paar weken tijd veranderd, dit alles door een vreemd
virus..
In onze stad sloten noodgedwongen diensten: het ganse
sportpark, het cultureel centrum,
ons onderwijs.
De ganse zorg werd geconfronteerd met ziektes en een virus
dat hard en plots toesloeg in
maart van dit jaar.
De federale en Vlaamse overheid werd om hulp gevraagd en
ook de lokale overheden werden
aangesproken om ondersteunende maatregelen te nemen.
SMS nam, als grootste partij,
daarin het voortouw en bekwam
daarin, binnen de taskforce van
schepencollege, politieke fracties en adviesraden, voldoening
van de gevraagde ondersteuningsmaatregelen.
Zo werd, op voorstel van SMS,
de gratis parkeertijd verlengd
van een kwartier naar een half
uur, werden mensen, vooral zelfstandigen die verplicht waren de
deuren te sluiten, toegelaten om
de betaling van hun schulden
aan de stad uit te stellen, werd
voorgesteld de terrasbelasting
op te schorten en de retributie
van de marktkramers te schrappen. We ondersteunden met
beide handen de aanschaf en
bedeling van gratis mondmakers voor iedere Eeklonaar.
SMS bezorgde zelf, met eigen
middelen, laptops aan kwetsbare gezinnen om de kinderen toe
te laten de lessen op de school
thuis te volgen.
Een bijzondere aandacht gaat
ondertussen naar de terugkeer
van het normale leven: SMS
staat voor een terrasuitbreiding
voor de horeca, sluit zich aan bij
de steun om Eeklo te promoten
met allerlei acties en blijft vooral
ijveren om Eeklo aantrekkelijk te
maken.

Groene middenberm
De Eeklose muur langs de N9 is afgebroken, de middenberm onderging een
groene gedaanteverwisseling, de draak
van een autostrade langsheen woon- en
winkelgelegenheden werd een stuk minder dreigend door de aanplant van bomen, struiken en bloemen. Straks komen
ze tot een kleurrijk wasdom.

Corona ontdeed ook het Marktplein van
overbodig blik en auto’s en toonde zich
van zijn meest indrukwekkende
zijde.
De majestueuze Vincentiuskerk
werd een kathedraal, het Belfort een teken van stedelijke
welstand, de omringende horecazaken kunnen plaatsen worden waar gezelligheid en ontmoeting naadloos zouden kunnen samengaan.

SMS heeft de vergroening
en herinrichting van het
centrum tot een speerpunt
gemaakt bij de start van
de deelname aan dit nieuwe bestuur.
De vergroening van de
middenberm is de eerste
aanzet, de rest moet spoedig volgen.

Het Marktplein herinrichten met
banken en rustplaatsen, uitgebreide terrassen en het omvormen tot een feestelijk vergroend plein: het wordt een
heerlijke uitdaging voor de nabije toekomst.

Al te veel panden en winkels liggen er verlaten bij,
sommige ervan wachten al
jaren op een zinvolle invulling die er maar niet lijkt te
komen.

Een aangename wandel- en
fietsverbinding tot stand brengen van het Krugerpark naar
het Marktplein en
naar
Fotoverder
Stad Eeklo
Boelare, Molenstraat en Koning
Albertstraat: dit is voor SMS de
enige mogelijkheid om een leefbaar centrum te scheppen
waardoor ook de handelaar
veel beter zijn plaats zal vinden
waardoor alle leegstaande panden een echte commerciële
invulling zullen krijgen.

Het is dus tijd om het roer
om te gooien en plaats te
maken voor een
leefbaar centrum.
Dit centrum toonde zich
van zijn mooiste kant tijdens de autoloze coronatijd: van het station tot de
Markt en verder naar de

Balgerhoeke voetbalt
Het heeft heel wat voeten in de Balgerhoekse aarde gehad maar de gemeenteraad heeft op 18 mei, bij unanimiteit,
het licht op groen gezet voor de aankoop van het voetbalterrein met kantine
en sanitaire inrichting.
De eigenaars van het recreatiedomein
wensten het voetbalterrein, dat door
Excelsior Balgerhoeke werd gehuurd,
van de hand te doen.
Het Eeklose stadsbestuur werd daarvoor aangesproken.
Over de aankoopprijs werd spoedig een
akkoord bereikt.(60 000eur).
Het overlijden van de verkopers zorgde
evenwel voor administratieve vertra-

Ook voor de meest kwetsbare
gezinnen die door corona nog
harder getroffen worden zijn bijzondere maatregelen voorzien.
Binnen het stadsbestuur en het
Sociaal Huis volgen onze mandatarissen de dagelijks veranderende maatregelen op de voet
en gieten ze deze in een lokale
Eeklo-vorm.
Op die wijze hopen we dat het
leven zich spoedig herstelt in
afwachting dat het virus definitief
uit onze contreien verdwijnt.

Start van
een nieuw hart
voor Eeklo

Molenstraat: lange en brede Ramblas
waar, mits wat herverdeling van de publieke ruimte, plaats kan gemaakt worden voor brede wandel- en fietslanen.

Foto MDM

ging, de erfgenamen dienden te worden
opgezocht. Het stadsbestuur wenste
bovendien de zekerheid dat de gronden
niet vervuild waren.
Eenmaal deze hindernissen genomen
kon de gemeenteraad beslissen.
Terzelfdertijd kon Marc Windey als
schepen van sport een akkoord afsluiten met het Balgerhoekse voetbalbestuur: de terreinen en accommodatie
worden gratis ter beschikking gesteld in
ruil voor onderhoud en herstelling van
terrein en gebouwen. De verlichting zal
door de stad aangepast worden. Aan
het bestuur werd een concessie verleend voor negen jaar, eventueel hernieuwbaar.

Ook de Balgerhoekse gemeenschap,
verenigingen en school, kunnen gebruik
maken van de ruimte en de gebouwen,
mits goede afspraken met de voetbalploeg.
Op die wijze wordt aan de voetbalvereniging de zekerheid en de mogelijkheid
geboden om aan de uitbouw en de toekomst van de voetballende jeugd te
werken.
Met het huidig bestuur, dat al zoveel
jaren bewezen heeft met grote bekwaamheid
en onbaatzuchtig hun
ploeg en jeugd te leiden en te begeleiden, is een mooie toekomst verzekerd!

Eeklo zet grote stap vooruit
naar de ring
Na twaalf jaar bijna stilstand werden sedert de
installatie van de nieuwe meerderheid de discussies over het definitieve tracé, de toegangswegen, de kruisingen, de ronde punten, de
fietspaden, het aantal rijstroken beëindigd.
Een mijlpaal in de geschiedenis na tientallen
jaren welles nietes spelletjes, obstructie, gelobby, touwtrekken en zelfs gerechtelijke procedures.
De nieuwe meerderheid heeft de knoop doorgehakt en beslist. We hebben niet alles uit de
brand gesleept maar om tot een akkoord te
komen moet er soms water in de wijn gedaan
worden.

Nu wordt het concreet.
De
zuidelijke
ontsluiting
van
de
Gentsesteenweg tot de Leopoldlaan (die wij
de Ring noemen) wordt aangelegd in vier
fasen.
In eerste fase worden het kruispunt Teut,
Leopoldlaan, Brugsesteenweg, de rotonde
aan de Industrielaan en de fietspaden erlangs aangepakt en afgewerkt.
Deze fase is volledig goedgekeurd en afgeklopt tot in de details. Hiervoor kunnen de
technische plannen opgemaakt en de omgevingsvergunning aangevraagd worden.
Zodra die er is kan de aanbesteding gelanceerd worden. Tegen die tijd zijn we begin
2022 , maar de budgetten zijn hiervoor al
voorzien.
Fase twee wordt het kruispunt Ringlaan met
Raverschootstraat en fietserstunnel.
In de derde fase komt de verbinding tussen
Nieuwendorpe en de Tieltsesteenweg.
De vierde en laatste fase is die vanaf de
Tieltsesteenweg tot aan de Gentsesteenweg.
Raadslid Michel De Sutter, een van de eerste voorvechters voor die Ring, die voor
SMS in de stuurgroep zit, is tevreden dat de
trein eindelijk aan het bollen is en Eeklo op
die manier een betere toekomst kan helpen
geven.

De Zuidkaai/sociaal huis:
Een veilige reddingsboei
SMS heeft
van bij het
begin het
voortouw
genomen
in de uitbouw van
het sociaal
huis
aan
de
Zuidkaai.
Reeds in de vorige legislatuur
vanop
de
oppositiebanken
werd de toenmalige meerderheid door SMS gedwongen een
andere koers te varen: de geplande verkoop van het voormalige Beukenhof werd omgebogen naar een schitterende
nieuwe locatie voor de BKOZuiderzon aan de kant van de
Stationsstraat.
Ondertussen werd het Sociaal
Huis ondergebracht in de gerenoveerde gebouwen aan de
Zuidmoerstraat die nu de
OCMW-diensten
huisvesten.
SMS kon, als bestuurspartij in
de nieuwe coalitie, het ganse
complex uitbouwen tot een haven voor al wie in moeilijkheden
verkeert.

De realisatie ervan mag gezien
zijn: moderne aangepaste lokalen met afzonderlijke spreekruimtes waar met respect omgegaan wordt met de privacy,
moderne
werkruimtes voor
maatschappelijk werkers en de
administratieve ondersteuning.
In de onmiddellijke buurt ervan
vind je op dezelfde campus het
wijkcentrum De Kring dat nog
meer dan vroeger zich richt op
de allerzwaksten.
De Zuidkaai wordt op die manier een drempelloze toevlucht
voor al wie het lastig heeft, precies datgene wat SMS in zijn
programma had ingeschreven:
veel aandacht voor hen die, om
welke reden dan ook, aan de
rand van onze samenleving terechtgekomen zijn en nood hebben aan een professionele helpende hand om er terug bovenop te komen.
Armoede is immers een onrecht
dat met alle middelen bestreden
moet worden: solidariteit is
daarbij onze leidraad.
Christ De Schepper
Lid BCSD voor SMS

Foto MDM

Hangt er dan toch een fusie
in de lucht?
Corona legt noodzaak tot samenwerking bloot.

fuserende steden en gemeentes van Vlaanderen kregen).

dan wel andere voordelen die
steden niet hebben.

Iedere crisis heeft zijn voordeel. Telewerken, videoconferenties, fietsen en niet drummen in de rij waren voor velen
tot begin maart onbespreekbaar. Sedert de coronacrisis
zijn deze weggelachen ideeën
misschien nog niet de norm,
dan toch op zijn minst bespreekbaar.

Mijn vraag werd echter in de
wind geslagen. Eeklo was
geen gegeerde bruid zei de
toenmalige burgemeester.

Daarom is samenwerken de
boodschap als we alle diensten
aan de ganse bevolking willen
aanbieden.

Wat blijkt nu?

Daarom pleit ik er opnieuw voor
om samen met de belanghebbende gemeentes een studie te
laten uitvoeren door een bevoegde maar onbevooroordeelde instantie die de voor- en nadelen,
de sterktes en zwaktes van alle
deelnemers duidelijk stelt.

Zo ook met intergemeentelijke
samenwerking.
Jaren geleden al, in de vorige
legislatuur, vroeg ik aan het
stadsbestuur om een sterktezwakte-analyse te laten maken voor Eeklo en de ons omringende gemeentes, omdat ik
overtuigd was van de voordelen van een fusie (zonder te
spreken over de bonus die de

Bij de aanpak van de coronacrisis bleek Eeklo, haar bevoegd dienstenapparaat en
dito personeel een meerwaarde voor de aanpak van de
crisis. Een aanpak en dienstverlening waarvan de gemeenten in het omliggende
dankbaar gebruik konden maken.
Diensten of know-how waarover de gemeenten, bij gebrek
aan schaalgrootte, niet over
beschikken. Wat ook logisch
is.

Hieruit zullen misverstanden uit
de weg geruimd worden, samenwerkingsverbanden
gesmeed
worden en wie weet....een fusie
ontstaan.

Michel De Sutter
SMS gemeenteraadslid Eeklo

(Kleine) gemeentes hebben

info@smseeklo.be

www.smseeklo.be

smseeklo

Marc De Metsenaere, Nieuwendorpe 4 9900 Eeklo

Sandra pimpt de boxen
SMS heeft in zijn rangen een
warme bakker(in) in de Kerkstraat. Ons Sandra werd van bij
haar eerste politieke optreden
verkozen als effectief gemeenteraadslid.
Naast haar dagelijkse bezigheden tussen brood en ‘pateekes’
dwaalt ze soms het Eeklose
centrum af op zoek naar wat
verbetering en verfraaiing. Ze
luistert ook steeds met aandacht
naar de vele mensen die haar
weten te waarderen voor haar

inbreng in het Eeklose stadsbestuur.
Dat
noemt
men
geleerd
‘rechtstreekse democratie’: van
het persoonlijk contact direct
naar het beleid.
Zo zag ze, reeds van bij het begin van haar mandaat, her en
der openbare elektriciteitskasten
staan langs wegen en voetpaden: kleurloos en zonder ziel.
Eén van haar eerste tussenkomsten op de gemeenteraad was
een vraag om deze vervelende
grijsheid wat Eekloos kleur te
geven.
Ze kreeg unanieme steun en er
komt nu een echt vervolg aan:
Eeklose kunstenaars verklaarden zich bereid om de eerste
kastjes binnenkort aan te pakken en te versieren.
En zo wordt straks een wandeling door Eeklo terug wat vrolijker en mooier!

Sandra Met Stijl

