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een herbakken stad,
duurzaam herboren
Eeklo is als kernstad van het Meetjesland een dynamisch dienstencentrum dat zijn diverse functies ter harte
neemt en zowel voor de eigen inwoners als voor de streek een bijzondere rol speelt.
De nieuwe bestuursploeg wil met volle ambitie
de diverse mogelijkheden van onze stad verder uitspelen: de nabijheid van Vlaamse groeipolen Gent en Brugge, haar kleinschaligheid,
haar landelijk karakter en haar centrumfunctie
op het vlak van scholen, sport, cultuur, zorg en
economie voor het Meetjesland. Dit alles zonder blind te zijn voor haar werkpunten en valkuilen: de toenemende Vlaamse verstedelijking,
de beperkte oppervlakte waarop al deze diensten en knooppunten zich moeten organiseren,
een hoger dan gemiddeld aandeel sociaaleconomisch kwetsbaren.

en een beperkte financiële ruimte, nopen tot
een krachtdadig bestuur met lef en ambitie dat
grote efficiëntie nastreeft. Daartoe zullen alle
beleidsdoelen die geformuleerd worden, via
het SMART-E managementprincipe (specifiek,
meetbaar, aanvaardbaar, realistisch, tijdsgebonden en ecologisch) behandeld en geëvalueerd worden. In die zin biedt de beleids- en
beheerscyclus (BBC) het kader van de meerjarenplanning 2013-2019 waarbinnen onderstaande beleidsitems verder uitgediept worden
en in het budget voorzien worden.

en projectdoelstellingen en een rechtvaardige
fiscaliteit. Het stadsbestuur wil verstandig omgaan met het geld van de Eeklonaren en met
een duidelijke visie de welvaart en het welzijn
van Eeklo optillen tot boven het Vlaams gemiddelde.

Respect voor de democratische organen: de
gemeenteraad, het college van burgemeester
en schepenen, de OCMW-raad. Eveneens respect voor de ambtenaren, de adviesraden en
de vrijwilligers, ieder speelt zijn rol en krijgt zijn
deel. Dus ook elke Eeklonaar, met bijzondere
Een financieel evenwichtige stad investeert aandacht voor de kwetsbaren in onze Eeklose
De context van economische crisis, toene- slim en focust op kostenefficiënt werken, een samenleving, en dat in een verhaal van rechtmende armoede, stijgende grondstofprijzen personeelsomkadering op maat van de stads- vaardigheid met elk z’n rechten en plichten.
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1. Besturen als wakkere bakkers

Besturen met de
principes
van duurzaamheid,
innovatie, zichtbaarheid,
eigentijdsheid, efficiëntie
& inspraak

Diversiteit, openheid en een veelheid van meningen zijn nodig om creatieve ideeën en oplossingen snel hun weg te laten vinden naar het
bestuur. Eeklo wil hier een voorbeeld in vormen
om zo concurrenten voor te blijven. Het stadsbestuur wil daarom in permanente dialoog
gaan met haar inwoners en hen samen met
de ambtenaren fundamenteel ten dienste zijn.
De stedelijke onthaalbalies zijn het eerste aanspreekpunt en zullen verder klantvriendelijk en
professioneel uitgebouwd worden. Het stadsbestuur zal tevens regelmatig informatievergaderingen en wijkdebatten organiseren. Ook
de elektronische en digitale informatiekanalen
zullen verder uitgewerkt worden. De inspraak-,
overleg- en adviesorganen worden efficiënter
gemaakt en als tweerichtingsverkeer tussen
stadsbestuur en burgers beschouwd.

van het Eekloos patrimonium is verouderd. Het
stadsbestuur investeert efficiënt in haar infrastructuur, met verantwoord renoveren van het
stadhuis, het politiecommissariaat, het bouwen van een zwembad, en het verduurzamen
van de stedelijke infrastructuur. Duurzaamheid
zal centraal staan en doorheen de organisatie
horizontaal gedragen worden ook in aankoopen personeelsbeleid.

Ook organisatorisch is efficiënt besturen in
tijden van algemene besparingen belangrijk.
Het stadsbestuur zal daarom samen met het
OCMW zoeken naar synergieën en een HRMbeleid uitstippelen waar de kwaliteiten van de
medewerkers optimaal kunnen ingezet worden
voor de burgers en de stadsprojecten. Hiertoe
wordt ook een vormingsprogramma uitgewerkt,
waar o.a. het aspect duurzaamheid in opgenoDe toekomst wacht niet. Een belangrijk deel men wordt.

2. Veilige en vlotte bakkerspaal
Een goed mobiliteitsbeleid is investeren in alle
vervoersvormen: voetgangers, fietsers, openbaar
vervoer en auto’s. Veiligheid en comfort zijn de belangrijkste argumenten die mensen steeds naar de
auto doen grijpen. Daarom hanteert de stad het
STOP-principe (stappen, trappen, openbaar vervoer, privé-vervoer). We willen werken aan meer
veiligheid en comfort voor voetgangers en fietsers:
een aangename wandel- en fietspromenade met
voldoende rustpunten en groene stadspoorten is
prioritair. Bij elke (her)aanleg wordt uitgegaan vanuit het perspectief van de zwakke weggebruiker.
Een strikte timing en goede communicatie omtrent
wegenwerken wordt nagestreefd.
Het stadsbestuur engageert zich verder voor de
realisatie van de Ring rond Eeklo, maar wacht niet
om nu al ingrepen te doen die het centrum veiliger
moeten maken. Na de realisatie van de Ring wordt
de kans aangegrepen om de Eeklose verkeersknoop verder te ontwarren. Ook een goede ontsluiting van het nieuwbouwziekenhuis AZ Alma wordt
prioritair ontwikkeld naar alle vervoersmodi.

trage wegen verbinden we tot een uitgebreid netwerk. Rond de schoolbuurten voeren we een variabele zone 30 in.
Eeklo is een verkeersknooppunt dat voornamelijk
op Gent gericht is. Daarom ziet het stadsbestuur
mogelijkheden in het uitbouwen en optimaliseren
van openbaar vervoer in alle richtingen. Dit in aansluiting met bestaande kernen van werken, wonen
en winkelen en toekomstige ontwikkelingen zoals
o. m. de bedrijventerreinen en het nieuwe streekziekenhuis.
Om het centrum autoluwer te maken alsook de autodruk te deconcentreren wordt het parkeren in
een bredere straal rond het centrum gefaciliteerd
met initiatieven als randparkings (ook met bewonersparkeren), vrachtwagenparkings en werknemersparkings, dit alles in samenwerking met de private sector. Ook streven we naar nieuwe projecten
waarin het delen van mobiliteitsfuncties zoals autoen parkeerdelen wordt gestimuleerd. Er gaat specifieke aandacht naar minder mobiele doelgroepen
om ze bij ons bloeiend stadsleven te betrekken.

De stad werkt projectmatig aan de infrastructurele
verbetering van de straten, onderzoekt de invoering Een strikte organisatie, timing en communicatie
van fietsstraten en werkt aan lokale en interlokale omtrent wegenwerken en inname openbare weg
fietsassen met veilige knooppunten. De bestaande wordt opgelegd.
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3. Een groene & kwaliteitsvolle
oven van ontmoeting
Vlaanderen verstedelijkt door een toenemend
aantal kavels (vergrijzing en gezinsverdunning).
Dit uitdeinende ruimtebeslag is niet enkel onbetaalbaar, maar legt ook een hypotheek op
het resterend groen dat in steeds belangrijkere mate als buffer dient voor toenemende
klimaatscalamiteiten als overvloedige regen.
Ook als rust- en zuurstofbrengers bewijzen
bomen hun publiek nut. Sneller dan andere
steden wordt Eeklo door haar kleine oppervlakte
en grote bouwdichtheid met deze verstening geconfronteerd. Daar wil het Eeklose stads-bestuur
een pasklaar antwoord op bieden.
den, een toonbeeld van samenwonen tussen
jong en oud in een aangename leefomgeving.
Door groene vingers tot diep in het centrum Ook versterken we de lobbenstructuur door het
te laten doordringen willen we publiek groen vergroenen van pleinen en straten. In deze eerdichter bij de mensen brengen. De aankoop ste fase wordt de centrale as met haar vertakvan extra natuurgebied en een gloednieuw kingen (de doortocht, de stationsbuurt en de
bebossingsproject aan de zuidelijke rand past overgangsgebieden) aangepakt. Nieuwe verhierin. Centraal moet de toekomstige Hartwijk kavelingen worden duurzaam gebouwd, met
een sociaal-ecologisch pioniersproject wor- kwalitatieve groene publieke ruimte voorzien
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van voldoende speelvoorzieningen en ontmoe- tweeverdieners naar Eeklo, die voor meer bruis
tingsplekken.
zorgen, alsook de financieel-economische
positie van de stad versterken.
In die lobben zal het stadsbestuur werk maken van kwalitatief en betaalbaar wonen in Met het oog op klimaatsverandering moet
een leefbare omgeving. We bestrijden leeg- Eeklo haar beleid van waterbeheersing aanstandverkrotting en huisjesmelkerij, activeren scherpen. Om haar buffercapaciteit voor
onbebouwde percelen en verminderen de klimaatextremen (droog en nat) op te vangen
wachtlijsten van de sociale huisvestingsmaat- optimaliseren we het grachtenstelsel, waterschappijen. Er wordt een wooncel binnen de buffering, waterbeheersing, en het reinigingsstadsadministratie opgericht die de woonkwa- beleid van de rioleringen.
liteit in onze stad moet verbeteren, o.m. door
een inhaaloperatie op gebied van stadskern- De stad streeft naar een beleid dat afval in
vernieuwing. Er zullen prioritaire gebieden af- de eerste plaats wil voorkomen door te sengebakend worden waar de subsidiemiddelen sibiliseren en wijkcompostering te stimuleren.
voor renovatie geconcentreerd ingezet worden. De inwoners, doelgroepen en verenigingen
Ook de vernieuwing van de wegenis, het open- worden aangesproken om mee vorm te gebaar groen, belevingsruimte, kunst in open ven aan dit beleid. Met elke wijk wordt een
lucht,... maken deel uit van deze globale aan- onderhoudscontract afgesloten. Het afval
wordt gescheiden opgehaald en het recyclagepak.
park wordt heringericht volgens het diftarMeer aandacht gaat uit naar het aantrekken van systeem.
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4. Een thuis voor elk brood
(civiele veiligheid)
Eeklo kan pas een thuis zijn voor elke burger
als die zich veilig voelt in zijn stad, in het verkeer en in zijn ruime omgeving. Hier wordt het
goede beleid van de voorbije jaren verdergezet
en geactualiseerd om de huidige trend te bestendigen. Vanuit de renovatie en uitbouw van
het politiecommissariaat wordt bekeken of een
opschaling de efficiëntie nog verder kan verhogen. Ook voor de brandweer wordt ingezet
op schaalvergroting. De 24-urenpermanentie
wordt daarbij niet in vraag gesteld.
Diverse veiligheidsplannen zullen opgemaakt
worden en ook naar politie en brandweer zal
er een coherent én zichtbaar beleid gevoerd
worden welke de civiele veiligheid verhoogt.

Voorkomen blijft beter dan genezen en dus zullen zowel politie als brandweer hun preventieve werking naar verenigingen verderzetten.
Acties naar kinderen, jongeren, ouderen worden verder ontwikkeld, alsook het inzetten van
de stadsdiensten, stadsobservatoren, schoolspotters en het buurtinformatienetwerk (BIN)
en Meldpunt DC Zonneheem.

BELEIDSVERKLARING

2013 - 2018

5. Ingrediënten bieden
voor een duurzame lokale
& regionale economie
De stad wil wonen aan werken koppelen om
de pendelstroom te verminderen. Ze gaat
daarom volop voor het duurzaam uitbouwen
van de industrieterreinen Broeken, Kunstdal
en Balgerhoeke en voor het aantrekken van
duurzame, grondgebonden bedrijven met
grote toegevoegde waarde, tewerkstelling en
een minimale impact op de bewoners.

Horeca, KMO’s, land- en tuinbouw. Als katalysator bouwt de stad verder aan een ondernemingsgerichte dienstverlening via het KMOloket en de dienst lokale economie en werkt
projecten uit voor winkel- en pandenrenovatie.
Een nieuw plan voor ondernemen wordt uitgewerkt.

We werken maximaal samen met AZ Alma om
Aandacht voor maatschappelijk verant- het ultramodern streekziekenhuis alle kansen
woord ondernemen zal zich uiten in spe- te bieden.
cifieke acties naar zelfstandigen, handelaars,
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6. Warme bakker van het
Meetjesland (sociaal beleid)
De centrale zorgfunctie die Eeklo in het
Meetjesland vervult, heeft voor een accumulatie
van kansarmoede gezorgd. Het armoedeprobleem en dan voornamelijk bij kinderen,
senioren en alleenstaande ouders met kinderen krijgt prioriteit in de bestrijding ervan.
Het stadsbestuur zal in nauw overleg met het
OCMW een sociaal correct beleid voeren,
met aandacht voor de zwaksten in de samenleving en in een verhaal van rechten en plichten. De toeleiding tot werk, huisvesting, welzijn
en inspraak wordt geïntegreerd aangepakt. De
Zuidkaai wordt verder afgewerkt als de centrale zorgzone die de dienstverlening van de
diverse welzijnsinstellingen op lokaal en regionaal niveau clustert. Essentieel in dit verhaal is
participatie.

Ook voor sport en cultuur vergroot de stad de
dienstverlening naar Eeklonaren met een laag
inkomen om dit toegankelijker te maken, onder
andere door het correct en rechtvaardig gebruik van de KomUitPas.

Speciale aandacht gaat naar de BKO, kwetsbare kinderen en jongeren en eenzame
Er komt een duidelijke afstemming om het senioren. Het gezondheidsbeleid wordt veractiveringsbeleid te optimaliseren in toeleiding der uitgebouwd met projecten voor specifieke
tot werk en om het aanzuigeffect te stoppen. doelgroepen.
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7. Creatief & gezond
rijzende vrijetijdsstad
Eeklo dankt een groot deel van haar regionaal belang aan haar ruim vrijetijdsaanbod. Dit zorgt niet
enkel voor een sterke Eeklose (en in bredere context
ook Meetjeslandse) identiteit, maar versterkt de sociale samenhang en geborgenheid, traint de fysieke en mentale fitheid en zorgt voor een hoop ambiance in onze Herbakkerstad. Het stadsbestuur zet
alle zeilen bij om de actoren uit de jeugd-, cultuur-,
sport-, onderwijs-, senioren-, en vrijetijdssector te
ondersteunen, via logistieke, materiële en financiële weg en een passend personeelsbeleid.

individuen de kans blijven geven om in Eeklo te blijDe stedelijke infrastructuur voor de doelgroepen ven zwemmen.
wordt maximaal aangeboden en optimaal omkaderd. In dat kader wordt o.a. het nieuw jeugdcen- Er komt een nieuw programma “Elke Eeklonaar
trum ook als buurtcentrum aangeboden. Ook de in beweging”. Samenwerking en integratie tussen
vervanging van het oude zwembad door nieuw- sportclubs en het optimaliseren van hun werking zijn
bouw moet zowel de scholen, clubs, als sportieve hierbij essentieel. Het jeugdbeleid zal zich op drie spo-
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ren ontwikkelen: een duidelijke inclusieve werking en
integratie van jongeren in armoede, jeugdwerkloosheid en participatie. De nodige infrastructuur voor
nieuwe (jeugd)sporten (o.a. skatepark) wordt onderzocht. We bouwen Eeklo verder uit als onderwijsstad in Vlaanderen met het ondersteunen van bestaande en nieuwe schoolprojecten.
We zoeken ook innovatieve Europese en internationale uitwisselingsprojecten, ook inzake vredesopbouw en -educatie. In het kader van de Noord-Zuid samenwerking wordt

de aansluiting met de stedenband van de
Lowazone onderzocht. Voor de balloonmeeting, die een derde plaats in de Europese ranking
inneemt, wordt eveneens naar internationaliseren
gekeken. Op toeristisch vlak gaat bijzondere aandacht naar de uitbouw van de Huysmanhoeve (met
ook het oprichten van een kinderboerderij en het
aanleggen van volkstuintjes), de jachthaven en de
promotie van onze lokale streekproducten. We blijven meewerken aan de Internationale Veldcross,
het Herbakkersfestival, Helden in het Park en de
Kaaifeesten.

besluit
Eeklo staat voor een cruciale legislatuur. Deze bestuursploeg
heeft de ambitie om de verschillende historische handicaps
weg te werken en dit onder een moeilijk gesternte van vergrijzing, een financieel-economische crisis, verdere internationalisering en stijgende grondstofprijzen. Dit kunnen we enkel door
een zo groot mogelijke consensus na te streven. Hiervoor willen we ook het middenveld en de oppositie de mogelijkheden
geven om samen het hoofd te bieden aan de uitdagingen waar
onze stad mee wordt geconfronteerd.
De nieuwe beleidsploeg rekent op de verantwoordelijkheidszin van iedereen. In een geest van goede samenwerking kan
veel gebeuren. Eeklo is een talentrijke stad en een belangrijk
dienstencentrum die dynamiek en innovatie brengt in een
mooie plattelandsregio.
Met de beste bedoelingen start het nieuwe stadsbestuur en
rekent zij op een ambitieuze gemeenteraad om deze algemene
beleidsverklaring om te zetten in goed beleid en bestuur.
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