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Ook Eeklo heeft nu volkstuintjes
In mei werd in Eeklo een eerste volkstuinproject op-
gestart. In het Galgenhof kunnen een vijfentwintigtal
tuinlieÍhebbers zich nu uitlevenrhetzij in hun eigen
moestuintje of op een gezamenlijk perceeltje. Sche-
pen Bob D'Haeseleer (Groen) maakte bekend dat er
een tweede volkstuinproject komt in de Pieter Van de
Puttestraat. oVolkstuintjes komen de sociale cohesie
ten goede', is de groene schepen overtuigd.

'Dankzij de Vlaamse Land-

maatschappij rijfde de stad
via de het project 'Binnenste
Buiten' voor deze volkstuin-
tjes in het Galgenhof 15.000

Luc Onderdonck ( midden met zijn prijzenpakket) uít Eeklo poseert samen met enkele collega-tuiniers
en schepen D'Haeseleer in de nieuwe volkstuintjes. Luc won de prijs in het kader van het thema '
Red de rest.jes' in juni 2015.

euro subsidie binnen', ver-
telde Bob D'Haeseleer bij
een rondleiding in de tuintjes.
'Het uiteindelijke doel is om
op verscheidene locaties in
de stad kleine en iaagdrem-
pelige volkstuintjes in te rich-
ten. We willen een gezonde
mix van mensen met groene
vingers aantrekken. Zowel
de tuinier met veei expertise
als de beginneling is welkom.
De klemtoon ligt op ecolo-
gisch tuinieren. Hier aan het

Galgenhof hebben Pro Na-
tura vzw en Wijkcentrum De
Kring de totstandkoming van
de volkstuintjes ondersteund.
Beide organisaties hebben
elk een gezamenlijk perceel,
waarop kan getuinierd wor-
den. Daarnaast is er ruimte
voor een tiental particulieren,
die elk actief zijn in hun ei-
gen kleine tuintje.' De Eek-
lose schepen heeft duidelijk
de smaak van het tuinieren te
pakken want er worden plan-
nen gemaakt voor een tweede
volkstuinproject.' Momen-
teel starten we op een tweede
locatie een volkstuinproject
op', vertelde D'Haeseleer
nog. 'Die tuintjes komen in
de Pieter Van de Puttestraat,
in de wiik Crielkens. Binnen-
kort peilen we bij de buurt-
bewoners naar hun interesse.
Maar ook iedere andere gein-
teresseerde tuinier-in-spe kan
zich hiervoor inschrijven bij
de stedelijke milieudienst.'

(Ives Boone)


