
Fiets je ook mee met                              
Roger De Vlaeminck          
op 2 september 2017 ?

"Op zaterdag 2 september vindt een 
heuse Roger De Vlaeminck - classic 
plaats", zegt een trotse schepen Dirk 
Van de Velde. "Je kan kiezen tussen 
een tocht van 120 km of één van 70 km. 
Start ter hoogte van de sporthal om 
respectievelijk 7u30 of 8u30."

"Om 8u30 vertrekt Roger De Vlaeminck in 
groep met 'De Tirettekes'. CD&V Eeklo sluit 
ook aan in deze groep". Meer info via 
jongerenvoorzitter Gertjan Blomme

De Vlaming heeft een baksteen in zijn maag wordt wel 
eens gezegd. En nu is er sprake van een 'betonstop'. Maar 
weet u wat dit betekent? Heeft dit impact op mijn 
woning? Kan ik nog bouwen?

Deze vragen en andere vragen over de nieuwe omgevingsvergunning en over de 
vernieuwde procedures zullen aan bod komen.

Ga je mee in dialoog ?
Met het beleidsplan Ruimte Vlaanderen keurde 
de Vlaamse regering de toekomstvisie goed over 
hoe er moet omgegaan worden met de open 
ruimte en hoe er zal gebouwd worden.

Zo werd er vastgelegd dat er vanaf 2040 enkel 
nog in bestaande bebouwde ruimtes kan 
gebouwd of verbouwd worden. Dat is de 
fameuze stop, die in de volksmond de 
'betonstop' wordt genoemd. Momenteel wordt 
er nog gemiddeld 6 ha aan open ruimte 
bebouwd per dag!

Tegelijkertijd  heeft  de  Vlaamse  Regering  ook 
de procedures voor vergunningsaanvragen 
hervormd naar de omgevingsvergunning.

Hierover gaan we graag in dialoog met u.
Op donderdag 21 september 2017 om 19u30
"Sparrenhof" Brugsesteenweg 183 Eeklo.

UITNODIGING 
BETONSTOP, WAT IS DAT?
21 SEPTEMBER 2017

Gesmaakte actie vaderdag Vrouw & Maatschappij
COLOFON
Heeft u een opmerking over het gemeentebeleid 
of de CD&Vwerking 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
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Zomervakantie! Momenten van rust, 
genieten en ontspannen van het harde 
werken. Dat wensen wij u toe.
Hard werken om van Eeklo een steeds 
mooiere stad te maken dat doen wij als 
partij ook. Een greep van die werken  
vindt u terug in ons WIJ-blad.
Ook onze burgemeester Koen Loete is 
een harde werker. Dag in dag uit zet hij 
zich in voor elke Eeklonaar.  Daarom 
vraagt CD&V Eeklo hem om opnieuw 
lijsttrekker te zijn voor de volgende 
gemeenteraadsverkiezingen in 2018.
Eglantina Bodurri
Voorzitter CD&V Eeklo

  KOEN LOETE
Opnieuw lijsttrekker

Op initiatief van de CD&V-vrouwen werd op 
vaderdag voor de zeventiende maal een 
ontbijt rondgedeeld over heel Eeklo.

“Onze actie is een jaarlijkse vaste waarde 
geworden. Door ontbijten rond te delen doen 
we heel veel gezinnen een plezier met in het 
bijzonder de vaders", knipoogt Ann Dellaert, 
Voorzitter  Vrouw & Maatschappij.

Dit jaar bracht onze actie dankzij de steun van 
vele gezinnen uit Eeklo maar ook in de 
omstreken  2700 euro op.

De   opbrengst   van   de   actie   gaat   ook 
dit   jaar   naar   Koester,   een   afdeling
 van  de   VZW   Kinderkankerfonds. 

Foto : inladen van de ontbijtpakketten vlak 

voor bedeling op de zondagochtend van 

vaderdag.
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Wat met mijn plannen voor een nieuwbouw in 

tijden van een 'beton'stop?



De plannen voor de invulling van het 
gebouw van wat de voormalige Sint-
Jozefkerk wordt, zijn al het meest 
concreet. Zo zal de kinderopvang hier 
naartoe verhuizen en komt er ook een 
ruimte voor bewegingslessen. Dit alles  
aansluitend aan de lagere school.

Inspraak 

Gregory  De  Paepe, Jong CD&V: "Deze 
nieuwe  invulling  is  een  versterking  van  de 
site waar veel jongeren reeds hun vaste  
stekske hebben. Nu de hele grasvlakte 
vooraan  zal  vrijkomen,  is het ook een goed 
moment  om  na  te  denken  hoe  dit  anders 
kan worden ingericht. Zo zou het goed zijn 

mochten er meer ontmoetingsplaatsen 
komen voor de omgeving. Het beste gebeurt 
dit met inspraak van de buurt en de vele 
actieve verenigingen. Ik denk zelf aan een 
petanqueveldje  of een speelterrein of  een  
zithoek met  een BBQ-stel."

Op  de  gemeenteraad van juni werd 
het kerkbeleidsplan goedgekeurd. Dit 
plan is het resultaat van jaren 
denkwerk en dialoog tussen 
stadsbestuur, bisdom, dekenaat  en 
kerkfabrieken. 

“Om tot dit resultaat te komen werd er heel 
wat overleg gepleegd. De geesten moesten 
eerst  verder rijpen", zegt burgemeester 
Koen Loete. "Het is ook geen gemakkelijke 
discussie omdat het gaat over een 
veranderende rol van de Kerk en het 
kerkgebruik in onze samenleving. Voor veel 
mensen  maakt  het  geloof nog steeds een 
deel uit van hun identeit. Kerken behoren 
bovendien ook tot ons Vlaams cultureel 

erfgoed.  Dat  is  ook  de  reden  waarom  hier 
heel lang over gepraat geweest is." 

"Dankzij dit kerkbeleidsplan zal het nu 
mogelijk zijn  om  zowel   de   Sint-Jozefkerk  
als de Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk 
een nieuwe bestemming te geven. Met een 
gepaste invulling", vult Odette Van Hamme, 
gemeenteraadsvoorzitter, aan. "Bedoeling 
is  om  een blijvende  gemeenschapsfunctie 
te geven aan de gebouwen."

Schepen Rita De Coninck: "In de 
besprekingen hebben we er ook heel 
duidelijk voor gekozen om de kerk van 
Balgerhoeke te behouden voor de eredienst 
en haar functie als bedevaartsoord."

CD&V-voorzitter Eglantina Bodurri: 
"Een stad besturen vergt heel wat 
verantwoordelijkheid en vooral heel 
veel inzet om de inwoners zoveel als 
mogelijk te helpen. Burgemeester 
Koen Loete toont dag in dag uit zijn 
inzet voor  de Eeklonaars en Eeklo.  
Onze partij vindt dat de Eeklonaars 
ook de komende jaren zo'n 
burgemeester nodig hebben. Wij 
willen geen  roepers  die  al dan niet 
aan de kant staan om negatieve 
dingen te zeggen over Eeklo. Wij 
geloven dat Koen én qua inzet én qua 
drive de beste man is voor deze taak. 
Dat is de reden waarom het CD&V- 
partijbestuur  Koen  unaniem 
gevraagd en aangeduid heeft om 
lijsttrekker te worden bij de komende 
verkiezingen in 2018.” 

"Mijn werk is nog niet af" 

Koen Loete: “Ik ben al een hele tijd bezig in 
de politiek en dan wordt de vraag wel eens 
gesteld of het wel goed is om door te doen. Ik 
heb mezelf ook die vraag  gesteld. De laatste 
jaren en decennia is er al heel veel positief 
veranderd in Eeklo. Zaken  waar ik zelf heel 
fier op ben dat ik er mijn steen heb kunnen 
aan bijdragen. Maar  ik heb het gevoel dat  
mijn werk nog niet af is. De doortrekking van 

de ring die Eeklo (letterlijk) zal doen 
herademen en de aanleg van extra 
industrieterreinen , die moeten zorgen voor 
werkgelegenheid voor veel inwoners en 
streekgenoten,  zijn dossiers die ik absoluut 
mee wil helpen realiseren. Daarvoor is een 
goede samenwerking met hogere overheden 
cruciaal. Ik  denk  daar  dankzij  mijn 
jarenlange  ervaring  zeker  een  steen  toe  bij 
te kunnen dragen.”

Marginalisme

De laatste tijd is er veel te doen geweest rond 
Eeklo en dat het marginaal zou zijn en daarom 
de eenzaamste stad van Vlaanderen zou zijjn. 
Hoe reageert u hier op?
Koen Loete:  "Mijn hart bloedt als ik de laffe 
aanvallen hoor en lees en ik denk dat de 
meeste Eeklonaars dit ook zo voelen. Ja  er 
zijn nog heel wat uitdagingen waar er aan 
gewerkt moet worden maar Eeklo is absoluut 
geen marginale of eenzame stad. Vergelijk 
ons met elke andere stad van 21.000  
inwoners en we zullen zeker niet hoeven te 
blozen. Ik hoop dan ook dat we met alle fiere 
inwoners kunnen samenwerken om de echte 
uitdagingen aan te pakken." 

 "Samenwerken met alle fiere 
inwoners om Eeklo positiever 
op de kaart te zetten"

KOEN 
LOETE
50 jaar
Burgemeester Eeklo
Lijsttrekker CD&V
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Kriebelt het ook om mee te doen?
Laat het ons weten en mail je naam door aan 
Koen.loete@eeklo.be of tina.bodurri@telenet.be

EEN NIEUWE TOEKOMST 
VOOR KERKGEBOUWEN 
IN EEKLO
Kerkbeleidsplan goedgekeurd door gemeenteraad

Sint-Jozefkerk wordt een plaats voor kinderopvang

Leegstand in het centrum 
aanpakken en meer kansen 
en mogelijkheden geven aan 
winkels in de kern

Winkeliers hebben het vandaag niet 
altijd even gemakkelijk. Klanten zijn 
veeleisender geworden, er is meer 
concurrentie van andere winkels en 
grotere ketens of de overname 
verloopt moeilijk. Daarbij is er nog de 
opkomst van e-commerce. Deze 
evoluties zetten veel in beweging 
maar leiden er soms toe dat winkels 
ook moeten sluiten. Zo ook veel 
winkels in het centrum van Eeklo.

Om deze leegstand aan te pakken zullen we 
met z'n allen goed moeten samenwerken en 
alle opportuniteiten moeten grijpen die er 
zijn. Zo moet er uitvoering gegeven worden 
aan  een  sterk  kernversterkend  beleid 
waarbij winkeliers en handelaars in het 
centrum ondersteund worden. 

"Tijdens de gemeenteraad heb ik hier ook 
sterk op aangedrongen", zegt Filip Smet, 
gemeenteraadslid & Jong CD&V. "Het 
uitwerken van een premiestelsel voor 
winkels in het kernwinkelgebied is een 
absolute must. Zeker ook omdat de Vlaamse 
Overheid mee geld voorziet voor de 
financiering van (gevel-)renovaties van 
handelszaken. Dit tot wel 75.000 euro."

De concrete uitwerking ligt momenteel in 
handen van de economische raad.
Meer info: www.vlaio.be
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Het grasveld  inrichten als ontmoetingsplek of 

speelterrein of... voor de buurt?
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