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Veerle, hoe is het kartel
‘Samen’ gegroeid?
“De voorbije 4 jaar werd er in een constructieve sfeer gewerkt aan de uitvoering van het lenteakkoord. De samenwerking binnen het schepencollege
verloopt uitstekend. De kartelpartners
hebben een gelijklopende visie over
hoe Ninove in de toekomst verder
moet groeien. Het idee om de handen in elkaar te slaan en een nieuwe,
brede politieke beweging op te starten, groeide heel natuurlijk. De traditionele partijpolitiek is op lokaal niveau
van ondergeschikt belang. We willen
transparant naar de kiezer trekken.”

één van die bezorgdheden. Met veiligheid bedoel ik niet alleen dat we onze
inwoners maximaal moeten beschermen tegen mogelijke criminaliteit. Ook
verkeersveiligheid leeft erg bij de Ninovieter. Die wil dat we nog meer inzetten
op goede fiets- en voetpaden.
Daarnaast schept de groei van onze
bevolking vragen. Niet enkel moeten
we wonen betaalbaar houden, er moet
ook voldoende ruimte voor ontspanning en groen zijn. Het is onze ambitie dat elke inwoner van Ninove deel
uitmaakt van een hechte Ninoofse
gemeenschap gebaseerd op wederzijds respect.”

Wat zijn de ambities van
deze nieuwe formatie?
“We realiseerden al heel wat. Toch
mogen we niet te snel tevreden zijn.
Veel inwoners maken zich zorgen over
de evolutie van de stad. Veiligheid is

‘Samen’ gaat voor meer
inspraak van de burgers.
Waarom vind je dit zo belangrijk?
“Als ervaringsdeskundigen bij uitstek
komen burgers vaak met zeer verfrissende ideeën. We willen de mogelijk-
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Wij steunen “Samen”
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Enkele weken
geleden maakten
CD&V, sp.a en
Groen bekend
dat ze in kartel naar
de Ninoofse kiezer
trekken. Veerle Cosyns
wordt lijsttrekker van deze
nieuwe politieke beweging.
De hoogste tijd dus voor een
gesprek met Veerle.

heden tot inspraak nog versterken o.a.
door de burger te betrekken bij de ontwikkeling van ons programma. In de
volgende bestuursperiode willen we
de burgers ook zelf beslissingsrecht
geven over bepaalde budgetten.”
“Bij de aankondiging werd door
pers en publiek meteen de vraag
gesteld of je als lijsttrekker ook
kandidaat-burgemeester bent.
Hoe sta je tegenover die vraag?”
“Ik denk dat het logisch is dat die
vraag gesteld werd, maar eerlijk gezegd vind ik de vraag wie burgemeester wordt op dit moment echt niet aan
de orde. We mogen niet vergeten dat
we nog meer dan een jaar hard moeten werken binnen het stadsbestuur.
Onze prioriteit ligt bij het kunnen voeren van een positief, ambitieus en een
verbindend beleid. Daar hebben de
Ninovieters recht op.”

De weg naar 2018 - jij kan meedoen

“Ninove en de
deelgemeenten
bruisen van het
verenigingsleven.
Zo investeert de stad
volop in haar dorpen, zoals met
het Leaderproject in Aspelare
waar ik aan meehielp. De inwoners van Aspelare gingen aan
de slag met de toekomst die zij
wilden voor hun dorp. Zo werd
gekozen voor een nieuw speelplein voor Aspelare. Samen
met de inwoners beleid durven
voeren, dat is de toekomst en
daar help ik graag aan mee.”
Hilde Martien,
Voorde, actieve moeder van 4
jongens, voorzitter van oudercomité Basisschool Aspelare
en co-voorzitter van SintAloysiuscollege Ninove.

“Al jaren ben
ik trouwe supporter en vrijwilliger bij VK
Ninove. Als je ziet
hoeveel jonge mensen het voetbal bij elkaar brengt en samen
laat sporten, dan ben ik blij dat
de stad zoveel investeert in haar
verenigingsleven en in het bijzonder haar sportclubs. Sport
is gezond en brengt sporters en
supporters samen, en dat moeten we stimuleren. Daarnaast
mag voor mij als echte volksmens, wonend in de Geraardsbergsestraat, het centrum nog
meer bruisen en de leegstand
aangepakt worden, zodat Ninove nog gezelliger wordt!”
Paul Dehaes, Ninove,
gepensioneerd arbeider en
gewezen vrijwilliger bij de
Ninoofse brandweer

“Ninovieters zijn Kaffeegieters, een bijnaam die zij kregen
van de vele Hallebedevaarders die jaarlijks tijdens hun
doortocht in Ninove werden getrakteerd op een goei zjat
kaffee.
Die warme geste getuigt van de gastvrijheid van onze
stad. Iedereen is hier welkom, wanneer ook. Samen moeten we voor die
gastvrijheid blijven ijveren opdat Ninove een stad op mensenmaat blijft.”
Philippe Van Der Haegen, Ninove, een fiere Kaffeegieter.

“Als inwoner van Ninove
sinds 1971 word ik nog
steeds beschouwd als “van
vreemde origine” of krijg
ik de vraag “hoe is dat in uw
land?”, terwijl mijn land sinds lange tijd toch België is. Hoe dan ook, de
diversiteit is een feit in Ninove, en zelfs
overal ter wereld, en is een rijkdom voor
iedereen. Mijn leuze is altijd geweest:
waar een wil is, is een weg. Dat er nu een
beweging wordt opgericht met drie verschillende politieke strekkingen die hun
positieve punten gaan samenbundelen,
kan alleen maar iedereen ten goede komen. Het grote bewijs hiervan: Europa,
60 jaar oud met 27 verschillende nationaliteiten, en de vrede is er nog altijd.”
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Bouwen aan

Houcine Ben Ali, Meerbeke,
gepensioneerd en vrijwilliger bij het
OCMW.

“Ik ben er heel hard van overtuigd dat Ninove een fijne stad kan zijn om te wonen en
te leven. We hebben enkel nood aan iets meer
ambitie en lef. Al te vaak worden mooie projecten
in de weg gestaan door politieke spelletjes. Neem het voorbeeld van het nieuwe jeugdhuis, een prachtig initiatief gedragen door vele jonge Ninovieters. Ik geloof dat Samen de beste,
meest progressieve krachten in onze stad bundelt. Bedoeling
hiervan moet zijn om van Ninove een inclusieve gemeenschap
te maken waar iedereen z’n plaats heeft: jong en oud, autochtoon en allochtoon, arm en rijk.”
Sali De Ville, Meerbeke, actief in de jongerenwerkgroep
voor het nieuwe jeugdhuis.
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De laatste jaren is het negatief gevoel over de
olitiek alleen maar toegenomen. De mensen
enken dat politici niet in staat zijn om probleen in de maatschappij op te lossen. Partijen
aan vaak met getrokken messen tegenover elaar. Een vernieuwend initiatief zoals het kartel Samen waarbij
en kiest om vanuit een positieve ingesteldheid samen te werken,
an alleen maar toegejuicht worden. Focussen op gemeenschapelijkheden in plaats van op verschillen kan onze stad alleen maar
n goede komen. Aan Samen de uitdaging om van Ninove een
ad te maken waar alle Ninovieters trots kunnen op zijn.”

ranky D’hauwer,
inove, actief bij verschillende verenigingen.

n de toekomst

Turkuaz proberen wij de
een positieve manier in
gen met de Turkse cultuur.
rlijks met een standje Turkse lekkernijen op
ganiseren wij maandelijks een Turks ontbijt
tische prijzen en steunden wij ook de 1000
Kom op Tegen Kanker. Vele Turkse Ninovieboren of wonen hier al sinds hun jeugd en
rfect geïntegreerd en gekend in de Ninoofse
Dat maakt dit een fijne stad om in te wonen.
p voor Samen is: laat Ninove een stad zijn
mers op een warme, open manier omarmt.”

inove, woordvoerster vzw Turkuaz.

“Dat Samen de partijgrenzen doorbreekt om een antwoord te bieden
op de vele uitdagingen waar Ninove
voor staat kan ik alleen maar toejuichen. Al te vaak vertrekt de politiek vanuit
het eigen partijbelang en die mentaliteit doorbreekt Samen. Ik heb ook enorm veel respect voor de huidige generatie jonge bestuurders die zich maximaal inzet voor
de belangen van onze stad. In een steeds complexer
wordende samenleving leveren ze goed werk en ik hoop
dan ook oprecht dat de kiezer in 2018 het vertrouwen
geeft aan deze ploeg.”
Rozemie Steyaert, Denderwindeke, oma van 9
kleine en grotere kapoenen en vrijwilligster bij het
OCMW

“Ninove
is
een fijne stad
om in te wonen. Het bruist
en heeft een rijk verenigingsleven, veel sportactiviteiten en
jeugdbewegingen. Als moeder
van drie jongens vind ik dat er
wel wat actie mag zijn. Er zijn
politici die negatieve gevoelens
voeden om er dan electoraal
bij te winnen. Problemen vragen echter niet om zondebokken maar wel om oplossingen.
Ik denk dat we als Ninovieters
baat hebben bij politieke partijen
die samenwerken en het feit dat
Samen met de Ninovieters een
positief project opzet, is hoopgevend. Over partijgrenzen heen
samenwerken, het gekibbel en
gekissebis overstijgen: ik ben
fier dat dat in Ninove kan.”
Annelies Lievens (32),
Ninove, getrouwd met Patricia
en moeke van 3 jongens.

“Onze jongeren
zijn de toekomst
van Ninove. Nogal makkelijk gezegd
maar moeilijk gedaan... Vanuit mijn
engagement in de jongerenwerkgroep voor het nieuwe jeugdhuis en
sinds kort ook actief in JH Het Uur
merk ik alvast dat de laatste jaren
heel wat werd geïnvesteerd in onze
jeugd. Speelpleintjes schieten uit
de grond, de jeugdopbouwwerkers
in het park, de plannen voor een
nieuw jeugdhuis,… Ik hoop dat we
in de toekomst verder kunnen bouwen en voldoende ondersteuning
krijgen, liever dat dan de makkelijke
commentaar van enkele individuen.
Afbreken is makkelijker dan opbouwen. Samen is voor mij het bewijs
dat op lokaal vlak engagement en
een eerlijke, open manier van politiek
voeren belangrijker is dan de ideologische verschillen tussen partijen.
Dat dit project vooral onze jongeren
ten goede mag komen!”
Nickolas Sergeant, Pollare,
actief in de jongerenwerkgroep
voor het nieuwe jeugdhuis en
medewerker JH Het Uur.
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‘Samen’ zet volop in op
participatie van onderuit.
Als inwoner van Ninove en
zijn deelgemeenten ben
jij immers zelf het best
geplaatst om te weten
wat er beter kan. Heb jij
een voorstel of een goed
idee over jouw buurt of
over een beleidsdomein?
Bezorg het ons!

Bezorg ons jouw ideeën:
 samenninove			samenninove.be			Aalstersesteenweg 72
						idee@samenninove.be		9400 Ninove

