
Veerle, hoe kan je de 
ambitie van Samen om-
schrijven?
De naam van onze bewe-
ging zegt het heel goed: 
we willen samen met de in-
woners van Ninove én met 
mensen die buiten de tra-
ditionele politiek staan aan 
een stad bouwen waar het 
ook op lange termijn aange-
naam wonen en werken is. 
We zijn trots op onze inwo-
ners, onze ondernemers en 
onze verenigingen. Zij ver-
dienen stuk voor stuk een 
ambitieus stadsbestuur dat 
onze stad en haar deelge-
meenten verder laat open-
bloeien.

Katie, hoe zien jullie dat 
concreet?
Op 22 april geven we al een
eerste aanzet met de G100.
Iedereen kan op die dag 
mee schrijven aan ons pro-
gramma en mee bepalen 
wat onze prioriteiten moe-
ten zijn voor de volgende 
bestuursperiode. Die open-
heid moet verdergezet wor-
den in een volgend bestuur.
De OCMW-site en zeker de
toekomst van de Kaaischool
liggen bijv. bijzonder gevoe-
lig. Je kan die gezonde dis-
cussie perfect integreren in
het beslissingsproces door 
geïnteresseerde burgers 
mee te laten beslissen over
wat er komt – een vorm van
basisdemocratie die zeker 
mogelijk is en voorkomt dat 
burgers de indruk hebben 
dat er boven hun hoofden 
beslist wordt.

Wouter, jullie maakten al 
deel uit van het bestuur. 
Waarom is Samen de juis-
te keuze voor de kiezer?
Ik denk dat we de voorbije 
jaren onder niet altijd even 
makkelijke omstandigheden 
een mooi parcours hebben 
afgelegd. De ondersteuning 
van ons verenigingsleven 
en het socio-cultureel leven 
in Ninove is absolute top, 
met de inhaalbeweging qua 
speelpleintjes hebben we 
enkele parken in de deel- 
gemeenten opgefrist, er 
waren forse investeringen in 
onderwijs en echt waarde-
volle initiatieven op sociaal 
vlak zoals het Mobiel Soci-
aal Huis – dat is maar een 
greep uit de vele realisaties 
van dit bestuur. Tegelijkertijd 
is de goesting groot om ver-
der te doen: we hebben een 
pak ervaring opgebouwd en 

een veel betere kijk op hoe 
onze stad bestuurd moet 
worden.

Patrick, jij bent een on-
afhankelijke kandidaat. 
Wat zijn je eerste indruk-
ken?
Ik ben tevreden dat we met 
Samen het hokjesdenken 
doorbreken, ook in de prak- 
tijk. Vriend en vijand zullen 
moeten erkennen dat de 
Shop & Go-zones een ze-
gen zijn voor onze lokale 
middenstand. Met Wouter 
zal ik nog boeiende discus-
sies hebben over dat thema, 
maar ik ben er zeker van dat 
we een aantal voorstellen 
kunnen uitwerken die Nino-
ve nog aantrekkelijker zullen
maken als inkoopstad.
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Ninove sterker maken
Een groene stad

Veilige schoolomgeving

Samen droomt van een bruisend Ninove met een aan-
trekkelijker stadscentrum, vol activiteiten voor jong en 
oud en  meer groen. OCMW-voorzitter Lieven Meert ziet 
op de OCMW-site alvast een nieuw stadspark verrijzen: 
“Centraal in de stad krijgen de Ninovieters dan een aan-
trekkelijk ontmoetings- en belevingspark, met plek voor  
terrasjes, een gezellig wandelpad langs de Dender, plaats 
om te spelen of een gezellige barbecue te doen.  Hier 
kunnen ook evenementen plaats vinden, zoals een cir-
cusoptreden met de Donderdagen bijvoorbeeld.”
Patrick Carael ziet een toekomst voor de oude Kaaischool. 
“De Kaaischool wordt een gezellige ontmoetingsplaats 
met terrasjes voor horeca,  ruimte voor cultuur en optre-
dens, een pop-up-handelszaak voor nieuw ondernemer-
stalent,... De weiden achter de Burchtdam en de Brus-
selstraat blijven ook groen met een grote waterpartij waar 
de Ninovieters  kunnen gaan wandelen of sporten. Op die 
manier maken we van Ninove een stad waar het aange-
naam wonen en winkelen is: Ninove op de kaart zetten 

met leven in de brouwerij!”
Aan de Dender krijgen we zo een groene driehoek in 
Ninove: een sport- en speelpark langs de Parklaan, een 
wandelpark in de weiden achter de Burchtdam en een 
ontmoetings- en belevingspark op de oude OCMW-site. 

Samen wil de volgende bestuursperiode for-
se stappen vooruitzetten in maximaal veilige 
schoolomgevingen. “Met het Octopusmateriaal 
en de bijkomende verlichting die binnenkort ge-
plaatst wordt hebben we de herkenbaarheid 
van schoolomgevingen al sterk verbeterd, 
maar er is zeker nog marge voor verbetering,” 
vertelt schepen van Mobiliteit Wouter Vande 
Winkel, “met oplossingen op maat – en het in-
richten van schoolstraten waar bij de start en 
het einde van de school geen verkeer wordt toe-
gelaten kan daarbij een optie zijn – moeten we 
een trendbreuk kunnen realiseren.” Die trend-
breuk is meer dan nodig, vindt ook Jan Calle-
baut: “Ouders en grootouders laten hun (klein-) 
kinderen steeds later of zelfs niet te voet of met 
de fiets naar school gaan en daar moeten we 
verandering in brengen. School per school moe-
ten we bekijken wat er mogelijk is om de ver-
keersveiligheid sterk te verbeteren.”



Iedereen mee

De deelgemeenten 
waarderen

Durven investeren

Met Samen willen we iedereen 
mee aan boord. Omdat elke 
Ninovieter voor ons van tel is: jong 
en oud, autochtoon en allochtoon, 
arm en rijk.
Kathy De Quick wil de lopende 
armoedeprojecten verankeren. “Zo 
willen we dat elk kind in armoe-
de gebruik kan maken van huis-
werkbegeleiding om de latere 
studiekansen te vergroten. Ook de 
kansenpas, de vrijetijdsbesteding 
voor kansarmen, willen we verder 
uitdiepen. Om de integratie van 
nieuwkomers vlot te laten verlopen 
zullen wij het buddy-systeem ver-
der uitbreiden en lessen Neder-
lands aanbieden. In ruil daarvoor 

vragen wij aan nieuwkomers ook 
hun verantwoordelijkheid op te ne-
men deze lessen bij te wonen en 
dit als stap naar integratie in het al-
gemeen en een job in het bijzonder 
te zien.”
Schepen van onderwijs Katie Cop-
pens ervaart kinderopvang als een 
nijpend probleem voor pendelende 
ouders maar ook voor werkzoe-
kenden. “We moeten de lat hoog 
leggen voor meer kinderopvang en 
in het bijzonder, de  voorschoolse 
kinderopvang met 50% plaatsen 
verhogen. Ook het zorgbeleid in 
de scholen willen wij beter onder-
steunen, opdat niemand op jonge 
leeftijd al uit de boot valt.”

Voor Samen zijn de deelgemeenten even belangrijk als 
het centrum. Hier wordt gewoond, gaan kinderen naar 
school, hier bloeit het verenigingsleven. “Dit bestuur 
maakte werk van speeltuinen in elke deelgemeente,” 
vertelt schepen van Cultuur Veerle Cosyns, “Met een 
investeringsprogramma voor de buurthuizen willen we 
zuurstof geven aan het bloeiende verenigingsleven.” 
Jordy De Dobbeleer kijkt uit naar meer inspraak in het 
beleid. “Met ‘elk dorp zijn dorpsraad’, bepalen de 
dorpsbewoners mee waar er budget naar toe gaat. 
Wordt er geld voorzien voor een picknick-tafel op dat 
mooi afgelegen plekje? Of willen we toch maar liever 
extra groen en bloemen in het dorpscentrum? Het zijn 
maar enkele concrete voorbeelden die mogelijk zijn.” 

Samen wil volop investeren in het Ninove van de toe-
komst. Schepen van Financiën Paul De Schepper ziet 
enkele gedurfde maar nodige investeringen. “Het sta-
tionsplein moet volledig verfraaid worden tot een 
draaischijf voor  vlot en veilig openbaar vervoer. We den-
ken aan de Ninoofse jeugd met een nieuw jeugdhuis 
en aan onze Ninoofse senioren met een extra rusthuis 
achter het Paul De Montplein.”
Annelies Lievens vertelt over de ambitie op ruimtelijk 
vlak: “Het aanstellen van een stadsbouwmeester kan 
een ambitieuze stedenbouwkundige visie voor onze 
stad uitschrijven. Investeringen in duurzame nieuw-
bouw op de Fabeltasite, de herwaardering van histo-
rische gebouwen en het slim ontwikkelen van nieuwe 
verkavelingen met voldoende groen moeten de speer-
punten vormen voor de verdere ontwikkeling van het 
Ninoofs woonlandschap.”



Wij kiezen voor
“Het project Samen dat 
de partijgrenzen over-
stijgt  sprak mij meteen 
aan.  Als geboren en 
getogen Ninovieter wil ik 
mij  graag engageren voor  
een positief programma, gedragen 
door mensen die zich gezamenlijk in-
zetten om van Ninove een aangename 
stad met én voor alle inwoners te ma-
ken. Zo pleit ik voor een gastvrije stad  
waar iedereen zich thuis voelt, met 
een stadskern die leeft, aandacht voor 
meer groen in onze binnenstad en een 
bruisende horeca en winkelcentrum.”

Valérie Servranckx, Ninove

“Als kleuteronderwijze-
res en vanuit mijn en-
gagement in enkele 
verenigingen wil ik bij-
dragen aan een levend 
Ninove! Het is belang-
rijk dat iedereen zich goed voelt en 
zijn mening kan uiten op religieus, 
politiek en cultureel vlak. Daarbij wil ik 
ook mensen aanmoedigen om niet bij 
de pakken te blijven zitten. Ik probeer 
hen zoveel mogelijk uit te dagen om 
problemen aan te kaarten maar ook 
samen naar de gepaste oplossingen 
te zoeken met aandacht voor het 
welbevinden van iedereen. Samen is 
immers meer mogelijk!”

Karin De Coninck, Outer

Ik ben opgegroeid als cafédochter met aandacht en liefde 
voor alle mensen ongeacht rang of stand en met voeling 
met het leven op den buiten. Die verbondenheid met mens 
en natuur vind ik zeker terug bij Samen. In mijn job als 
sociaal werker ben ik nu al de brug tussen de burger en het 
beleid… De positieve ‘vibe’ binnen Samen gaf mij goesting om 
mijn engagement  in Ninove verder uit te bouwen, los van partijbelangen. 
Ninove mag gerust wat meer ‘punk’ zijn. Laten we met z’n allen wat 
meer buiten de klassieke lijnen denken!”

Mia De Wolf, Aspelare, onafhankelijke

“Als geriatrisch verpleegkundige heb ik een unieke kijk op de 
noden van onze ouderen en ik zie die alsmaar toenemen. 
Oudere mensen worden minder mobiel en daardoor zie je 
ook steeds meer eenzaamheid. De vrijwilligers van het mo-
biel sociaal huis doen hier prachtig werk met hun huisbezoe-
ken om al deze noden in kaart te brengen. Ninove is ook een 
stad met kleur en dat betekent dat ook hier uitdagingen liggen. We moe-
ten die diversiteit durven omarmen en liefst meer dan één keer per jaar 
met het gezellige Nino Mundo, dat Ninove in al zijn kleuren, smaken en 
talenten in de verf zet. Samenleven is een werkwoord, laat ons dus een 
versnelling hoger schakelen voor alle Ninovieters ongeacht hun afkomst, 
huidskleur of geloofsovertuiging. Samen maken we Ninove!”

Eva Mazambi, Pollare

Bezorg ons jouw ideeën:
samenninove

samenninove.be

Aalstersesteenweg 72
9400 Ninove

idee@samenninove.be

Samen gaat in gesprek met 
100 Ninovieters over waar 
Ninove heen moet.
Een ochtend vol boeiende discussie,
bruisende ideeën, pittige stellingen!

Zondagochtend 22/4 om 9u30 tot 12u30.
Onthaal met koffie en ontbijtkoek vanaf 9u. 

Waar? in de “Nieuwe Kerk”,
kruispunt Edingsesteenweg -
Brusselsesteenweg
Inschrijven kan via G100@samenninove.be


