
Nieuwjaarsontbijt CD&V Eeklo  
met  CD&V- voorzitter Wouter Beke
20 januari 2018 om 9u
CD&V Eeklo nodigt u graag uit op haar 
nieuwjaarsontbijt. Dit gaat door in de eetzaal 
van de school De Wegel Pussemierstraat 
120. Prijs 10 euro, kinderen 5 euro

CD&V Nationale nieuwjaarsreceptie 
13 januari 2018
De nationale nieuwjaarsreceptie van CD&V 
gaat door in een unieke locatie namelijk de 
AED filmstudio in Lint (Kontich).
Wie graag aansluit kan dit laten weten. We  
verplaatsen ons in groep.                                                                                                                                         

Eeklonaar van het Jaar 
26 januari 2018, 19u
Bent u ook benieuwd naar wie verkozen 
wordt als Eeklonaar van het Jaar door JONG 
CD&V Eeklo? Kom dan naar de 
bekendmaking. Locatie: Adrem Keukens. 
Zeelaan 8. Aansluitend gratis receptie

Interesse in onze activiteiten?
Contacteer ons. Iedereen  welkom!

Alle info en inschrijven kan bij 
secretaris Etienne Devos.       
Via etivos328@gmail.com   of 
gsm 0496 59 24 35

COLOFON
Heeft u een opmerking over het gemeentebeleid 
of de CD&V werking in onze gemeente? Of heeft 
u een suggestie voor wat beter kan? Aarzel niet 
en ga de conversatie aan!

Uw nationale contactpersoon
tom@cdenv.be
Wetstraat 89 - 1040 Brussel
www.cdenv.be
Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is 
heel eenvoudig: 
www.cdenv.be/wordlid

Uw lokale contactpersoon:
Filip Smet
e-mail : filipsmet@hotmail.com
Website : www.eeklo.cdenv.be
Fotografie : Simonne Versmesse
Volg ons op Facebook:
www.facebook.com/cdenvEeklo

in EEKLO
Eeklo.cdenv.be

Wijblad  van CD&V-Eeklo jaargang 18 - december 2017

Eeklo leeft
Om fier op te zijn!
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Er valt altijd iets te beleven in Eeklo. 
We durven dit wel  eens te vergeten 
en daarbij kritisch te zijn. Nochtans 
mogen we terecht fier zijn op alle 
burgers, verenigingen, organisaties 
en ondernemingen die getuigen van 
zoveel engagement. Zij maken dat 
onze stad dag in dag uit leeft. 

Met de fotocollage op de laatste 
pagina tonen we een greep van de 
verschillende activiteiten die de 
voorbije weken plaatsvonden.

Ook in december toont onze stad   
veel warmte met allerlei 
solidariteitsacties en de gezellige 
kerstmarkt. Die warmte is meteen 
ook wat de CD&V-mandatarissen en 
bureauleden elke Eeklonaar 
toewensen. Geniet van de 
kerstdagen en hopelijk ook van een 
deugddoende  vakantie!

Eglantina Bodurri
Voorzitter CD&V Eeklo

Nieuwe toekomst voor                   
Eeklose erfgoedcollectie

Mobiliteit in onze stad

Neuzekesactie Jong CD&V

Schuif je mee aan tafel?

CD&V ONTMOETINGEN



Rita De Conick: 
Een welverdiende duim voor de 
doorbraak in de verhuis van de 
erfgoedcollectie van de VVV naar 
het Jeneverhuis. De  '100 ridders 
van Eeklo'-tentoonstelling gaf al 
een voorsmaakje van wat er kan. 

Schepen Rita De Coninck
organiseert doorbraak     
inzake verhuis collectie 
VVV naar het Jeneverhuis

Warmste week 
Neuzekesactie JONG 
CD&V voor goede doel 
Asha Hope
 
In het kader van de warmste week deden 
de jongeren van Jong CD&V een actie om 
neuzekes te verkopen. De opbrengst van 
de actie wordt geschonken aan Asha 
Hope vzw. Deze vzw helpt kinderen en 
jongeren in India en Sri Lanka om toegang 
tot onderwijs te krijgen of ook om  te  
zorgen voor voldoende schoolmateriaal 
en  verbetering  van  de  schoolgebouwen.
In Eeklo wordt dit project getrokken door 
Paul Blanckaert.

Het stadsbestuur  heeft  na  maanden 
van opzoeken, bezichtigen en 
bespreken  van   verschillende   locaties  
beslist tot verhuis van de VVV-collectie 
naar het Jeneverhuis.

Schepen Rita De Coninck: Het  dossier  
van  de  verhuis  van  de  collectie van  de  
VVV heeft   lang aangesleept.  Eerst  hadden 
we zicht op een nieuwbouw op de site van 
de Huysmanhoeve. Dit project is jammer 
genoeg in duigen gevallen. Daardoor 
moest er onverwacht gezocht worden 
naar een nieuwe locatie.

Deze zoektocht was geen evidentie 
aangezien het gaat om heel wat stukken 
waardevol erfgoed die op een juiste 
manier  moeten  bewaard  kunnen  
worden. Op mijn voorstel hebben we 

kunnen beslissen dat de stad het gebouw 
van het Jeneverhuis aanbiedt aan de VVV 
tot 1 juni 2019.

Deze verhuis geeft de mogelijkheid om de 
collectie verder op te schonen. Dit werk 
werd reeds opgestart. Dit in 
samenwerking met erfgoedconsulenten 
van de Provincie, de erfgoedcoördinator 
van Comeet, het Plattelandscentrum in de 
Huysmanhoeve, medewerkers van 
Toerisme Meetjesland en de VVV-leden.

Burgemeester Koen Loete: Het werk van 
collega Rita De Coninck toont dat 
volharding en veel inzet perfect kunnen 
leiden tot een goede afloop. De 
samenwerking tussen de vele partners 
maakt dat  we in de toekomst ons erfgoed 
nog beter zullen kunnen ontsluiten.

Burgemeester Koen Loete: "We merken 
dat er over de jaren heen sprake is van 
almaar meer verkeer. En vooral autoverkeer. 
Dat leidt ertoe dat de mobiliteit in Eeklo 
soms eerder stilstaat in plaats van in 
beweging is.  Dit is ook een signaal dat de ring 
voor Eeklo absoluut noodzakelijk is. Ik spoor 
daar de Vlaamse Regering regelmatig toe 
aan om daar werk van te maken. Op andere 
vlakken zitten we in Eeklo zelf aan het roer 
om verandering te brengen. In een nieuw 
mobiliteitsplan moet de combinatie van 
eigen acties met mogelijkheden tot steun 
van de Vlaamse Overheid ervoor zorgen dat 
Eeklo mobiel blijft, waar het aangenaam is 
om te wandelen, fietsen en te rijden. Dit in 
lijn met het STOP-principe (Stappers, 
Trappers, Openbaar Vervoer en Privé-
vervoer)."

Gertjan Blomme, CD&V-fractieleider: 
“Als concrete stap om onze stad veilig te 
houden qua verkeer en om het fietsverkeer 
en wandelen aan te moedigen werd ervoor 
gekozen om de zone 30 fors uit te breiden 
met maar liefst 20 bijkomende kilometers 
zone 30. Onze stad telde tot op vandaag ruim 
9 kilometer wegen in de verschillende zone 
30’s. De bestaande zones situeren zich 
hoofdzakelijk rond diverse scholen, waar ze 

hun nut reeds meer dan 15 jaar bewijzen. 
Alhoewel onze 'zone 30'-actie met JONG 
CD&V in september ook uitwees dat er nog 
steeds werk is aan bewustwording van 
snelrijders.

De 20 extra kilometers aan zone 30-wegen 
komen er in verschillende woonwijken, 
zoals bijvoorbeeld de  witte wijk, AVS-straat, 
Kriekerij, Staalstraat, Zonnebloemstraat, 
enzovoort. Bedoeling is om te ontmoedigen 
dat deze woonwijken worden gebruikt als 
sluiproutes voor de hoofdwegen bij 
momenten dat er meer verkeersdruk is.  De 
hoofdwegen blijven wel zone 50."

Filip Smet, gemeenteraadslid:
"Uiteraard zal de invoering van deze 
bijkomende zones een grote impact  hebben 
op het leefcomfort van de inwoners . Trager 
rijden stoot minder fijn stof uit, beperkt de 
geluidshinder en maakt de fiets 
aantrekkelijker. Tevens maakt het de straten 
een pak veiliger voor de spelende kinderen."

Tijdens het Actiecafé zochten we actief naar 

oplossingen op korte en lange termijn

Jongeren 2030 
Arne Grijp (JONG CD&V): "In december 
bracht JONG CD&V een groep jongeren uit 
de regio Meetjesland bijeen in het 
Jeugdcentrum in Eeklo om samen te 
dromen over hoe de toekomst van elke 
gemeente of stad er in  2030 zou uitzien.

Via verschillende brainstormsessies werd 
gekeken wat Jong CD&V  kan doen om 
deze dromen mee waar te maken. Er 
werden ook heel wat ideeën en ervaringen 
uitgewisseld."

Een nieuwe toekomst voor de erfgoedcollectie van de VVV in het Jeneverhuis aan het Van Hoorebekeplein.

CD&V - MOBILITEIT IN DE STAD
Het drukke wegverkeer in onze stad geeft niet altijd een veilig gevoel. We 
denken dan in de eerste plaats aan fietsers en voetgangers. Het continu 
passeren van vrachtwagens geeft ook niet zo'n aangenaam karakter aan het 
centrum.

“Forse uitbreiding zone 
30 moet leiden tot veiliger 
fietsverkeer en gezondere 

lucht”




