Verkiezingsprogramma CD&V Eeklo
Trots de weg vooruit bewandelen
Gemeenteraadsverkiezingen oktober 2018

1) Eeklo blijft de streekmotor voor het Meetjesland
Of het nu gaat om shoppen, werken, naar school gaan, de bus of de trein nemen, een avondje cultuur
opsnuiven, of een bezoek aan het ziekenhuis brengen,… Eeklo heeft het allemaal. Ook voor veel
Meetjeslanders is dit Eeklose aanbod belangrijk. We blijven deze centrumfunctie verder uitbouwen en
profileren ons nog meer als scholenstad, winkelstad, gezondheidsstad en cultuurstad.
CD&V Eeklo wil
- Eeklo verder profileren als centrumstad. Eeklo is dé scholenstad, winkelstad, cultuurstad en
gezondheidsstad van het Meetjesland
- meer communiceren over wat Eeklo allemaal te bieden heeft. Daarbij werken we ook aan het
verbeteren van het imago van de Stad.
- dat regionale diensten zowel van de overheid als van streekorganisaties verzameld worden in
Eeklo. Groepering van die diensten maakt onderlinge uitwisseling van ideeën beter mogelijk
en versterkt de dienstverlening naar de regio alleen maar. Dankzij deze clustervorming kan
ook meer talent aangetrokken worden om deze organisaties te leiden of er voor te werken. Zo
worden we ook een kenniscentrum waar veel expertise is.

2) De Ring rond Eeklo laat ons toe de binnenstad en de Markt aan te pakken
Na jaren van stilstand en trage vooruitgang hebben we eindelijk een doorbraak kunnen realiseren in
het Ring-dossier. Nu gaan we volop voor de Ring. Met alle neuzen in dezelfde richting moet dit lukken!
Na de aanleg van de Ring, maken we werk van een grondige vernieuwing van de doortocht waarna ook
de Markt heraangelegd wordt tot een parkeervrije markt. Dit alles verloopt via het STOP-principe, in
volgorde van belangrijkheid, namelijk Stappers, Trappers, Openbaar vervoer en Privé-vervoer. De
doortocht moet een echte stadspromenade worden waar het aangenaam wonen, wandelen en
winkelen is. Met veel meer bomen, pleintjes, zithoekjes en hier en daar waterelementen. Ook de Markt
richten we op deze manier in. Ondertussen wachten we ook niet af op deze grote veranderingen en
maken we er werk van om slecht liggende voetpaden en fietspaden en putten in de weg te herstellen.
Er werden de voorbije jaren reeds zware investeringen gedaan in nieuwe collectoren voor de
rioleringen. Nu maken we ook een update van welke rioleringen vervangen moeten worden. Riolen
vervangen zijn vaak grote wegwerken daarom dat we deze vervanging koppelen aan de vernieuwing
van de wegen.
CD&V Eeklo wil
- een Ring (zuidelijke ontsluiting) voor Eeklo
- de N9 omvormen tot een echte stadspromenade
- het marktplein aantrekkelijker inrichten voor wandelaars, fietsers, kinderen en de horeca. De
markt moet weer een ontmoetings- en belevingsplek worden voor jong en oud. Na de aanleg

-

van de ring en het verwezenlijken van de stadspromenade wordt de markt volledig parkeervrij
heraangelegd.
langeafstandsfietspaden doorheen de stad. In het bijzonder langs de spoorweg richting
Balgerhoeke en verder naar Maldegem.
voetpaden en fietspaden aanleggen binnen groene corridor van en naar het centrum
een hersteldienst binnen de Stad die dagelijks herstellingen doet van putten, paaltjes, kapotte
verlichting en dergelijke meer
een app of een interactieve website die toelaat dat elke burger via een foto en het doorgeven
van de locatie melding kan maken van putten in de weg of kapotte verkeerslichten.
de oudste rioleringen vervangen en dit koppelen aan wegdekvernieuwingen.

3) Aanleggen van nieuwe industrieterreinen met duurzame bedrijven en
dynamiseren van de Middenstand en de Horeca
Werkgelegenheid creëren in onze stad is noodzakelijk voor de groei van de Eeklose bevolking de
komende jaren op te vangen maar ook om een aantrekkelijke stad te zijn waar niet enkel gewoond
wordt. Werk in eigen stad en streek vinden wij belangrijk. Ook zetten we in op het dynamiseren van
de Middenstand en de Horeca, samen met de ondernemers en horeca-uitbaters zoeken we naar een
verdere vernieuwing van handels- en horecazaken, in het bijzonder in het kernwinkelgebied in het
centrum van de stad.
CD&V Eeklo wil
- inzetten op werk in eigen stad en streek
- nieuwe duurzame industrieterreinen aanleggen, waaronder in Balgerhoeke een interregionaal
industrieterrein
- de Middenstand en Horeca dynamiseren
- het kernwinkelgebied in het centrum versterken
- kansen geven aan starters en nieuwe concepten van ondernemen waaronder pop-up stores
en funshopping,
- ondersteuning van handelszaken bij het uithangen van sfeerbeelden of via sociale media
- extra ondersteuning bij de organisatie van evenementen op basis van het principe van 1 euro
van de ondernemers, 1 euro van toerisme en 1 euro van de stad. Op die manier kunnen er
meer zinvolle activiteiten georganiseerd worden met een grotere aantrekkingskracht.

4) Een welzijnsstad waar jong en oud, rijk en arm zich goed voelt en zichzelf mag
zijn
Iedereen zou zich goed in zijn vel moeten voelen in Eeklo. Dit zowel op gezondheidsvlak als door een
goed contact met buren, wijkbewoners, vrienden en familie. Wie zijn of haar buren en buurt kent, zal
ook meer zorg dragen voor de buren en de omgeving. Iedereen moet zich thuis voelen in zijn straat,
buurt of wijk, we laten niemand alleen.
De voorbije jaren werd er fors geïnvesteerd in de uitbouw van de sociale en welzijnssite, de Zuidkaai.
Het gaat onder andere over het OCMW, het Huis van het Kind, Sociaal Huis, Wijkcentrum De Kring,
Zuiderzon Kinderopvang, het Rode Kruis, Babybazaar, dienst voor anderstaligen, enzovoort. Stuk voor
stuk organisaties die mensen met een bepaalde hulpvraag of nood kunnen ondersteunen. Deze
diensten en organisaties zijn niet altijd gekend dat is een grote uitdaging om iedereen op de hoogte te

brengen. De tweede uitdaging is om deze organisaties nog meer open te trekken en linken te laten
leggen met de vele andere organisaties, verenigingen en (stads)diensten zo werken we aan een
inclusieve samenleving waar iedereen overal welkom is en drempels om deel te nemen verlaagd
worden.
Onze samenleving veroudert en telt meer alleenstaanden (zowel jong, gemiddelde leeftijd als oud).
Eenzaamheid en vereenzaming is dan ook vaak een groot probleem. In de eerste plaats omdat mensen
die ermee geconfronteerd worden dreigen in een sociaal isolement te komen. Zeker op een oude dag
wordt het dan alsmaar moeilijker om goed voor zichzelf te zorgen en blijven je plan te trekken. Om dat
sociaal isolement tegen te gaan vinden we dat alle senioren recht hebben op een goede en veilige
mobiliteit ook als ze er voor kiezen om de eigen auto aan de kant te laten staan. Op die manier kunnen
senioren actief blijven deelnemen aan het dagelijkse leven en activiteiten.
We beschouwen de kracht van de vergrijzing als een dankbaar goed. Studies tonen bovendien aan dat
mensen boven de 60 jaar bij de gelukkigste mensen horen in onze samenleving Ouder worden
gecombineerd met een goede gezondheid maakt veel mogelijk. We hebben dan ook veel actieve
seniorenverenigingen, die we verder willen ondersteunen in hun werking.
We blijven aandacht hebben voor gezondheids- en preventieacties, samenwerking met partners en
bevolking is hierbij de voorwaarde voor succes.
We voeren ook verder beleid rond gender en LGBT+. Heel wat mensen worstelen met wie ze zelf zijn
en zoeken naar hun eigen identiteit en geaardheid. Ook hen willen we helpen en ondersteunen om
zichzelf te kunnen zijn.
Ook de UiTPAS wordt blijvend ondersteund en bekender gemaakt. Met de UitPAS kan iedereen die
bijvoorbeeld naar een concert of theatervoorstelling of eens een zwembeurt doet of bij sport- en
jeugdverenigingen terecht wil punten sparen waarmee je mooie voordelen krijgt. Participeren aan
jeugdactiviteiten, cultuur, sport, vrije tijd is nodig om niet in een isolement te geraken. Heb je een
beperkt inkomen of je hebt een kansenstatuut dan heb je recht op sterk verminderde tarieven bij
aankoop én deelname aan UiTPAS-activiteiten.
CD&V Eeklo wil
- dat iedereen zich goed in zijn of haar vel voelt
- dat niemand zich eenzaam voelt
- buurt- en wijkwerking in elke buurt en wijk aanmoedigen en voorstelpakketten aanbieden (bv.
samen eens genieten van een maaltijd, een oogje in het zeil houden als iemand op reis is,
carpoolen met vrijwilligers uit de buurt, solidariteit uitbouwen en zorgen voor elkaar in de
buurt,…).
- dat elke Eeklonaar weet wat de welzijnscampus De Zuidkaai is en doet.
- dat elke Eeklonaar kennis krijgt en keuze kan maken om deel te nemen aan cultuur, sport en
vrijetijdsactiviteiten
- een verdubbeling van het budget voor wie een wijk- en buurtfeest organiseert
- een mantelzorgpremie voor personen die vrijwillig instaan voor de alledaagse zorg van iemand
die zwaar zorgbehoevend is
- zelfstandigheid van mensen ondersteunen door te zorgen dat er voldoende aanbod is aan
dienstverlening zodanig dat mensen alleen kunnen blijven wonen.

-
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bijkomend vervoer op maat, bijvoorbeeld via het ter beschikking stellen van 2 elektrische
wagens voor vrijwilligers die iemand moeten vervoeren of carpoolen vanuit de buurt.
dat het dienstencentrum Zonneheem nog meer een ontmoetingsplaats is voor alle Eeklonaars,
het Zonneheem staat ook in voor ouderenzorg.
samenwerking tussen WoonZorgcentra en de stad met een belangrijke rol voor ouderenzorg.
Eeklo zorgt mee voor de realisatie van de nieuwbouw van WZC Sint-Elisabeth.
een schepen voor de strijd tegen vereenzaming en sociaal isolement.
projecten om de vereenzaming en sociaal isolement tegen te gaan
materiële en financiële steun voor organisaties die zich inzetten voor het organiseren van
activiteiten die mensen dichter bij elkaar brengen.
linken tussen de welzijnsorganisaties op de Zuidkaai met de andere stadsdiensten en nog meer
met de vele verenigingen in Eeklo om op die manier te zorgen voor een goede integratie in het
dagelijkse leven van alle Eeklonaars.
een UiTPAS voor élke Eeklonaar en participatie van alle jeugd-, sport- en culturele verenigingen
in het UiTPAS-systeem
dat het jeugdcentrum en de jeugddienst info- en communicatieverstrekking naar LGBT+
personen doet om duidelijk te maken dat iedereen welkom is.
aan de Eeklose scholen vragen om het ‘charter tegen homofobie in onderwijs’ te ondertekenen
vinger aan de pols houden om ( maatschappelijke) problemen bij jongeren tijdig op te vangen
dit o.a. door communicatie met de scholen, jeugddienst, andere diensten en instellingen.

5) Een veilige woonstad die nog meer inzet op nieuwbouw en renovatie en
leefbare wijken en straten
Als hoofdstad van het Meetjesland en omwille van de ligging heeft Eeklo ook een belangrijke functie
als woonstad. Vanuit de Vlaamse overheid zal deze functie nog meer gevraagd en ondersteund worden
in het kader van de discussies over het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (“de betonstop”).
Dat betekent dat er heel wat nieuwbouw en inbreidingsprojecten nodig zijn. En tegelijkertijd ook dat
bestaande woonwijken en huizen of appartementen moeten gerenoveerd worden voor een beter
comfort en om energiezuinig en klimaatvriendelijk te worden.
Daarbij streven we naar leefbare wijken en straten waarbij er zoveel mogelijk gezorgd wordt voor een
parkomgeving, groene elementen in de straat zodanig dat iedereen kan wandelen of zitten in een
rustige en groene omgeving met zitbankjes en zithoeken, waar mogelijk voorzien we ook speelpleintjes
voor de kinderen of een petanque- of krulbolbaan voor de buurt.
Veiligheid is uiteraard ook belangrijk. We zetten verder in op de wijkwerking van de politie met een
goed contactpunt en snelle bereikbaarheid. Dankzij de inzet van ANPR-camera’s verspreid over de stad
wordt de veiligheid ook sterk verbeterd door de automatische opvolging van wagens. Dit komt ook de
verkeersveiligheid ten goede. Ook blijven we inzetten op een sterke brandweerzone die snelle
interventies kan houden met professionele dienstverlening door zowel brandweermannen als de
vrijwilligers. Openbare verlichting wordt zodanig geplaatst dat er geen onveiligheidsgevoel is,
tegelijkertijd is deze verlichting energiezuinig (via LED-verlichting).
CD&V Eeklo wil
- betaalbare woningen en appartementen voor jong en oud
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een sociale mix in elke wijk, gecombineerd met het ondersteunen van buurt- en wijkwerking
om de sociale cohesie te bevorderen.
De aanleg van de Hartwijk als innovatieve, energiezuinige en ecologische parkwijk
bij inbreidingsprojecten gaan voor middelhoge appartementen gecombineerd met een
parkomgeving met respect voor de buurt. Zo zorgen we voor voldoende woongelegenheid en
toch ook een leefbare plek waar heel de buurt kan komen wandelen en kinderen kunnen
spelen in dat park. Bij nieuwe inbreidingsprojecten gaan we ook voor het maximaal stimuleren
van fietspaden en wandelpaden, het autoverkeer beperken we zoveel mogelijk.
premies voor wie de eigen woning energiezuinig en klimaatvriendelijk maakt
wijkrenovaties en stimuleren van groepsaankopen voor bijvoorbeeld dakisolatie, muurisolatie,
zonnepanelen, warmtenet en warmtepompen. Dankzij deze gezamenlijke aankopen en
aanpak kunnen mensen veel geld besparen bij het renoveren van hun huizen. Bovendien is
elke vermindering van energieverbruik een mooie besparing op de energiekosten van het
gezin.
meer zithoeken aanleggen met zitbanken en speelse (water)elementen voor kinderen of een
petanque- of krulbolbaan voor jong en oud.
De wijkwerking van de politie verder uitbouwen
De ANPR-camera’s van de politie gebruiken om de algemene veiligheid te verhogen en ook de
verkeersveiligheid te verbeteren, camerabewaking zoals nu aan het Sportpark zou ook in het
centrum kunnen en bij het in- en uitrijden van Eeklo.
blijven waken over een professionele dienstverlening met snelle interventiekracht door de
brandweer(zone).

6) We zijn een duurzame stad die verder innoveert in alternatieve energie,
klimaatvriendelijk is en aandacht heeft voor landbouw, natuur en milieu
Dankzij Jong CD&V heeft de Stad Eeklo via de ondertekening van het burgemeestersconvenant een
engagement aangegaan om de klimaatproblematiek ook lokaal aan te pakken. Daarmee zet de Stad
Eeklo verdere stappen na haar eerder pionierswerk bijvoorbeeld inzake het plaatsen van windmolens
via burgerparticipatie dat in de jaren ’90 mogelijk werd, toen ook al onder impuls van CD&V (toen CVP).
Om op termijn klimaatrobuust te worden moeten we streven naar 100% groene energie op lange
termijn en moeten we minder fossiele brandstoffen verbranden om de uitstoot van broeikasgassen
drastisch terug te dringen.
Ook moeten we met ons allen bewuster omgaan met water en met de aanpassing aan
natuurfenomenen zoals droogte, hittegolven, hevige neerslag en onweders. De verwachting is dat
deze natuurfenomenen in de toekomst nog meer zullen gebeuren.
CD&V Eeklo wil
- het burgemeestersconvenant in samenwerking met burgers, verenigingen, bedrijven en de
stad uitvoeren om tegen 2040 te voldoen aan de reductie van broeikasgassen met 40%. Zoals
ook in andere Belgische en Europese steden en gemeenten gebeurt.
- Op lange termijn streven naar 100% groene energie
- dat de Stad beter voorbereid is tegen droogte en hittegolven en tegen hevige neerslag en
onweders.
- meer alternatieve energie via zonnepanelen en windmolens.
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bij de nieuwe bedrijventerreinen op de gebouwen zonnepanelen leggen, werken met
warmtepompen en waterbuffers aanleggen die kunnen dienst doen als bluswater en via
waterzuivering als water voor andere doeleinden en beter beleid van groenvoorziening.
innovatieve projecten inzake alternatieve energie bijvoorbeeld via de aanleg van een
warmtenet. Met het project van een warmtenet is Eeklo opnieuw een pionier in Vlaanderen.
Slechts een handvol andere Vlaamse steden zijn hiermee bezig. Ook het potentieel van
vergisting van mest bij landbouwbedrijven kan verder worden ontwikkeld (eventueel met
Vlaamse subsidies). Deze stap kan een extra bron van inkomsten of een besparing op de
energiekosten zijn voor de boer.
bij de inrichting van de doortocht bufferkelders voorzien voor de opvang van regenwater. Het
centrum ligt namelijk geografisch 5 meter hoger dan het noorden van Eeklo. Dit water kan
gebruikt worden voor het reinigen van de straat, ook door de brandweer, hergebruikt worden
voor het begieten van bloemen en planten en voor waterfonteintjes voor een rustgevoel.
een beter bomen- en groenbeheer
kapvergunningen van bomen strenger opvolgen. Ongeveer 1/4e van de bomen wordt niet
teruggeplant
mensen bewuster maken van watergebruik en de impact van producten op het milieu en de
natuur. Dit doen we via sensibiliseringscampagnes.
een nieuw recyclagepark ter hoogte van verbrandingsoven IVM
aparte ophaling van Groente Fruit en Tuinafval (GFT) organiseren. We starten met een
proefproject in Balgerhoeke in 2019
de netto-aangroei van bossen, gerealiseerd onder impuls van CD&V de voorbije jaren,
verderzetten in de komende jaren.

7) Een stad waar de belastingen en taksen onder het Vlaams gemiddelde blijven
De laatste 12 jaar zijn de belastingen stabiel gebleven onder het gemiddelde van Vlaanderen.
Tegenover die belastingen staat een uitgebreide dienstverlening door de Stad en zijn de noden om
steun te verlenen en te investeren ook hoog. Toch slaagde de Stad er in om de financiën te beheersen
en de voorbije drie jaar de schulden te doen dalen.
CD&V Eeklo wil
- blijven het Vlaams gemiddelde nastreven voor de verschillende belastingen
- zorgen voor een blijvende beheersing van de financiën, zodanig dat er ook voldoende ruimte
blijft om te investeren
- de dienstverlening verder optimaliseren

8) Een stad waar de ambtenaren volledig ten dienste staan van de inwoners via
moderne digitale middelen en met persoonlijk contact
Veel burgers zitten met vragen en veel dossiers zijn ook zeer complex geworden daarom moet elke
burger beroep kunnen doen op de stadsdiensten voor hulp. De ambtenaren staan dan ook volledig ten
dienste van de inwoners.
Dit gebeurt op basis van moderne digitale middelen zodanig dat de communicatie tussen de Stad en
de inwoners beter verloopt. Informatie ook makkelijker en sneller raadpleegbaar is en kan verspreid
worden. Dit gebeurt op een zo interactief mogelijke manier.

Daarnaast blijft persoonlijk contact ook belangrijk. Dankzij de dialoog tussen de inwoners en de
ambtenaren kan veel geleerd worden en kunnen ideeën reeds in een vroege fase tot uitwisseling
komen. Inwoners, zeker diegenen die minder vertrouwd zijn met digitale middelen, moeten nog steeds
een beroep kunnen doen op een loketfunctie, plekken waar iedereen ook fysiek terecht kan met
vragen.
CD&V Eeklo wil
- Ambtenaren die volledig ten dienste staan van de inwoners
- Moderne digitale middelen waardoor de dialoog met de burger snel kan gebeuren
- Correcte en snelle informatie vanuit de Stad
- Ook oog hebben voor mensen die minder vertrouwd zijn met digitale middelen door te blijven
inzetten op fysieke loketfuncties.

9) Een vrijetijdsstad waar de jeugd, de cultuur, de sport, de vrijetijdsbeleving,
toerisme en de talrijke evenementen blijvend en grondig worden ondersteund
In Eeklo is er heel veel te beleven. Er is ook een uitgebreid aanbod aan activiteiten. Dit zowel door de
stadsdiensten als door vele verenigingen en adviesraden aangeboden. Het werk van de vele
vrijwilligers is eveneens cruciaal.
Voor de kinderen wordt er verder ingezet op speelpleinwerking in vakanties. Er wordt samengewerkt
met de jeugdverenigingen over het opzetten of ondersteunen van evenementen gericht op jongeren.
Het Jeugdcentrum is een plek waar iedereen welkom is en er plaats is voor creatieve ideeën en fuiven.
Ook voor cultuur, sport en toerisme heeft Eeklo veel te bieden en zien we nog meer mogelijkheden
voor de komende jaren.
CD&V Eeklo wil
- meer waardering voor al het initiatief dat genomen wordt door vele inwoners, verenigingen
en adviesraden, ook de vrijwilligers krijgen grote waardering en ondersteuning
- 1 centraal contactpunt bij de stad waar iedereen die vrijwilligerswerk wil doen zich kan
registreren en alle stadsdiensten beroep kunnen doen op deze lijst van vrijwilligers.
- meer ondersteuning van de activiteiten en evenementen. Naast het behouden van de
bestaande subsidies, willen we ook de noden opvolgen ter bijsturing van de subsidies en willen
wij dat elke vereniging gratis beroep kan doen op het uitlenen van materiaal. Enkel een
waarborg wordt gevraagd zodanig dat er met respect wordt omgegaan met het uitgeleende
materiaal.
- een digitaal agendaplatform/kalender voor de vrijetijdsdiensten en de verenigingen
- dat zalen in de stadsgebouwen waar nodig worden uitgerust met modern materiaal en nog
meer ter beschikking gesteld worden van de Eeklose verenigingen.
- de plannen voor de verbouwingen, verbeteringen en invulling van de gebouwen op de
cultuursite, met in het bijzonder de modernisering van het cultuurcentrum De Herbakker,
realiseren zodat nog meer samenwerking op de ABC-site kan worden gestimuleerd. We
streven naar een culturele en toeristische belevingsplek in het hart van de stad.
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Eeklo toeristisch nog meer op de kaart zetten, aanvullend aan de belevingsplek in het hart van
de stad hebben we ook twee andere ankers namelijk de Huysmanhoeve en Het Leen. We
stimuleren ook deze plekken nog meer als trekpleister.
onze plaatselijke toeristische aantrekkingspolen versterken en uitbouwen met aandacht
voor datgene wat historisch is en belangrijk om te bewaren voor toekomstige generaties.
extra (financiële) ondersteuning voor monitoren bij de speelpleinwerking, waardoor de
kwaliteit nog meer verhoogt. We geven aan jeugdverenigingen een budget zodanig dat zij
kunnen zorgen voor een gezond vieruurtje met een stuk fruit. Jeugdverenigingen worden
jaarlijks uitgedaagd om iets leuks te organiseren op de markt. Zodanig dat zij die dag volledig
in the picture staan en zo de nodige aandacht krijgen die ze verdienen en ook nieuwe leden
kunnen aantrekken.
een vernieuwd minigolfcomplex, skateterrein en nieuwe tennisaccommodatie naast het
Sportpark.
het voetbalcomplex Balgerhoeke moderniseren en een upgrade doen van het voetbalcomplex
in de Zandvleuge.
verder investeren in goede sportaccommodatie en sportmateriaal in de stedelijke
sportcomplexen.
sportevenementen logistiek ondersteunen
nadruk op jeugdsport
het sporthome integreren in de site aan de Blokhutten. Dit is een goede locatie mooi gelegen
in het groen met ruimte voor sport, spel en ontspanning voor de groepen die er verblijven. Dit
gebeurt in goed overleg met de andere jeugdverenigingen op de site.

10) Een (slimme) onderwijsstad waar kennis en vaardigheden worden opgedaan én
gedeeld
Dankzij de vele scholen zowel voor het basis- als het middelbaar onderwijs en ook de kunstacademie
en het avondonderwijs is Eeklo een echte scholenstad. Er is dan ook veel kennis aanwezig en veel talent
kan tot ontwikkeling komen in onze stad.
CD&V Eeklo wil
- de scholen ondersteunen om echte brede scholen te worden die ingebed zijn in het Eeklose
leven
- dat leerlingen en jongeren ervaringen kunnen uitwisselen tussen jongeren onderling maar ook
tussen oud en jong door bijvoorbeeld verzusterings- en Erasmusprojecten, ondernemers die
voor leerlingen gaan spreken, bedrijfsbezoeken en -stages te stimuleren.
- blijven inzetten op avondonderwijs. Gegeven de vele en snelle veranderingen in onze
samenleving of het nu gaat om de kennis van talen, het gebruik van laptops, Ipads en
smartphones of van sociale media een levenslang leren is een echte must gewoon. We steunen
dan ook deze opleidingscentra.
- verder inzetten op talenkennis van anderstaligen. De voorbije jaren werden succesvolle en
zelfs (letterlijk) gesmaakte initiatieven genomen om het Nederlands te bevorderen bij
anderstalige nieuwkomers, bijvoorbeeld via het initiatief ‘koken met taal’. We ondersteunen
dergelijke initiatieven en kijken waar er nog noden zijn zodanig anderstalige nieuwkomers te
kunnen helpen bij hun integratie in Eeklo. Deze projecten slaan ook bruggen tussen de
Herbakkers en de Nieuwbakkers

