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Samen is een nieuwe politieke beweging in Ninove
met CD&V, sp.a, Groen en onafhankelijken

bouwen aan Ninove
Samen stelt zijn kandidaten voor

O

p vrijdagavond 22 juni maakte een fiere lijsttrekker Veerle Cosyns de 33 SAMEN-kandidaten voor de Ninoofse gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober bekend. In aanwezigheid van senator Petra De Sutter
(Groen), nationaal voorzitter John Crombez (sp.a) en nationaal ondervoorzitter Cindy Franssen (CD&V), hoorden
de talrijke aanwezigen ook de aanzet voor een stevig verkiezingsprogramma. In dit huis-aan-huisblad maken we
alvast 5 kernthema’s concreet: een nieuw park op de OCMW-site, een jeugdhuis in de binnenstad, de participatie
in de dorpen en de wijken via wijkbudgetten en dorpsraden, de fietsverbindingen tussen deelgemeenten en het
centrum en huiswerkbegeleiding voor een kansrijke toekomst.

Veerle, een sterke
lijst?
Ja, absoluut. Stuk voor
stuk zijn het bekwame,
gedreven kandidaten.
Meer nog, onze lijst
weerspiegelt de Ninoofse
samenleving. We hebben jonge
en oudere kandidaten, verspreid
over alle dorpen, divers van
afkomst, elk met hun specifieke
achtergrond en deskundigheid.
Kortom, zij vertegenwoordigen
alle positieve Ninovieters die met
Ninove vooruit willen.
Wat staat er de komende
maanden op het programma?
Ons programma bevat de vele

2-3

Concrete plannen Ninove
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opmerkingen en suggesties die
burgers meegaven tijdens onze
huisbezoeken in de dorpen en
wijken en tijdens onze burgertop
“G100”. Dit betekent: meer groen
in plaats van nog meer beton.
Volop aandacht voor verkeersveiligheid. Burgerparticipatie ernstig
nemen en burgers verenigen
in plaats van hen te verdelen.
SAMEN gaat op stap en zal de
Ninovieters overtuigen met een
positief verhaal.
Voluit voor het burgemeesterschap?
“Als de kiezer Samen alle vertrouwen geeft, graag, en dan maken
we er samen iets moois van!”

Onze kandidaten - G100 - 3 bijzondere kandidaten

Concrete plannen
OCMW-site wordt een nieuw park

S

Veilig fietsen
vanuit de deelgemeentes
naar het centrum

W

ie fietsers kwaliteit biedt, trekt hen
ook aan (en daardoor minder auto’s). We hebben de
voorbije jaren al heel hard
ingezet op de fiets, door
de komst van de blue bikes
en de fietssuggestiestroken
in het centrum en binnenkort ook op de belangrijke
invalswegen in de deelgemeenten. Het werk van
schepen van Mobiliteit
Wouter Vande Winkel toont
aan dat je niet steeds grote ingrepen moet doen om
het verschil te maken voor
de tweewielers.
SAMEN pleit dan ook voor
veilige
fietsverbindin-

gen tussen alle deelgemeenten en de stad en
de buurgemeenten. Waar
de straat voldoende breed
is voorzien we verhoogde
fietspaden, aparte fietswegen, los van de autoweg of
met zo weinig mogelijk kruisingen met autowegen en
absolute voorrang voor de
fietsers (zoals fietsstraten).
Zo krijgen we de Ninovieters op de fiets, en
creëren we een veilige
fietsverbinding voor onze
schoolgaande jeugd. Verder willen we investeren in
de kwaliteit van onze bestaande fietsverbindingen
en voetpaden.

“Voorde en Appelterre-Eichem kunnen een
volwaardig fietspad krijgen van de Terrasstraat tot de Oude Eichembaan, als veilig
alternatief voor de Aardeweg. Dat dossier is
in volle voorbereiding. In afwachting van de
realisatie zal via halfverharding het comfort
voor fietsers al fors worden verhoogd.”

Extra jeugdhuis
voor Ninoofse jeugd

“Een impressie van wat de OCMW-site kan worden.”

AMEN droomt van een Ninove met een aantrekkelijker
stadscentrum en meer groen. Wij willen onze binnenstad aantrekkelijk maken en daarom willen wij een nieuw
stadspark voorzien in de binnenstad, op de voormalige
OCMW-site. Dit ontmoetings- en belevingspark kan een
verbinding met de Dender maken en onze rivier een meer
centrale plaats in de stad geven, met de mogelijkheid tot
terrasjes en wandelpaden langs het water, plaats om te spelen of een gezellige barbecue te houden met vrienden en
familie. De Kaaischool renoveren we voor bewoning en
als gezellige ontmoetingsplaats met terrasjes en ruimtes
die een tijdelijke invulling kunnen krijgen: pop-up bar of restaurant, openluchtfilm, tijdelijke tentoonstellingen, circusoptredens tijdens de Donderdagen en zoveel meer. De weiden
achter de Burchtdam en de Brusselstraat blijven groen met
een grote vijver waar de Ninovieters kunnen gaan wandelen
of sporten.
Samen met het al bestaande stadspark krijg je zo een groene driehoek in Ninove: een sport- en spelpark langs de Parklaan, een wandelpark in de weiden achter de Burchtdam en
een ontmoetings- en belevingspark op de oude OCMW-site.
Zo wordt onze stad nog mooier en leuker om in te wonen, te
werken en te leven. Daar zijn we van overtuigd!

De dorpen en wijken
beslissingskracht geven

D

e tijd van hoorzittingen, waar
burgers louter geïnformeerd
werden over een project dat al vrijwel
in kannen en kruiken was, is voorbij.
Burgers willen echt betrokken worden bij beleid, en dat van in het begin. En terecht. Mensen samen iets
laten doen is namelijk één van de
krachtigste vormen van participatie.
SAMEN gaat ervan uit dat de Ninovieter expert is van zijn eigen buurt.
Daarom willen we wijkraden en
dorpsraden oprichten die zelf kunnen beslissen over de toekenning
van een bepaald budget om de eigen buurt te verbeteren.
Via wijk- en dorpbudgetten willen
we actief burgerinitiatieven ondersteunen. We voorzien waar nodig logistieke en/of personele ondersteuning door de gemeente, maar laten

E

en sterk jeugdbeleid dat inspeelt
op wat leeft bij jongeren kan alleen maar samen mét hen. Via een
nieuw jeugdhuis in het centrum
van Ninove waar de jeugd zelf onder
begeleiding van een jeugdwerker activiteiten kan organiseren, wil SAMEN
investeren in onze jongeren. Cruciaal
voor een jeugdhuis is de nodige actieve ondersteuning van de stad. Dit
is nodig omdat we de jongvolwassenen die zich engageren moeten aanmoedigen en niet gewoon aan hun
lot moeten overlaten. Een jeugdhuis

De plannen van het Ninoofs jeugdhuis zijn
klaar maar worden tegengehouden door
VLD, N-VA en Forza.”

ook voldoende ruimte voor eigen
initiatief. We starten een systeem van
wijkbudgetten op voor initiatieven die
een duidelijk positief effect hebben
op de buurt. We laten de dorps- of
wijkraad een idee uitwerken die hij
zelf voorstelt aan de eigen wijk/deelgemeente en er wordt getoetst of
het idee realistisch is. Op die manier
laten we burgers zelf beslissen over
een deel van het lokale budget!

Huiswerkbegeleiding
voor ieder kind

S
runnen is namelijk geen kinderspel, er
wordt al eens vergeten dat er bij een
jeugdhuis heel wat meer komt kijken
dan enkel “barman spelen”. Rekeningen moeten betaald worden, bestellingen geplaatst, de vzw-reglementering opgevolgd en ga zo maar verder.
Een ideale leerschool voor jongeren
die zich willen engageren. Om sterk
genoeg te zijn voor een lange toekomst en met soms snel wisselende
engagementen willen we voldoende omkadering via een professional
voorzien. Deze jeugdwerker zorgt er
voor dat het jeugdhuis meer is dan
een café, maar ook verbindend
werkt tussen de gemeenschappen binnen onze stad. Er moet ook
plaats zijn voor ontspanning, vorming en een echte jongerencultuur.
De jeugdhuizen uit de buurt (zoals
Geraardsbergen) bewijzen dat dit
kan. Een stad als Ninove kan op dit
vlak niet achterblijven. Investeren in
de toekomst is kansen geven aan al
onze kinderen en jongeren.

tuderen kan je beschouwen als
het beklimmen van een ladder.
Bij sommige kinderen missen er evenwel treden. Omdat ze leven in armoede, geen rustige plek hebben om te
studeren, of geen geld voor schoolmateriaal. Voor deze kinderen is het
belangrijk dat onderwijs geen plek
wordt waar ze door de mazen van het
net vallen, maar net een plek die de
voor hen ontbrekende treden aanvult.
Elk kind verdient alle kansen om
zich te ontwikkelen, of het nu kansarm, kansrijk, van hier of van elders
is. Alle kinderen met leerproblemen
moeten we daarom helpen. De betrokkenheid van ouders bij wat er
op school gebeurt, is daarbij een
absolute must. SAMEN wil daarom
huiswerkbegeleiding voor elk kind
dat er nood aan heeft. Via huiswerkbegeleiding, al dan niet in de thuisomgeving, kunnen kinderen die het
moeilijker hebben op school geholpen worden en kunnen ouders ook
de ondersteuning krijgen die ze nodig
hebben om hun kinderen te helpen
met hun schooltaken. De huiswerkbegeleider voor kansarme gezinnen
is daarnaast ook een brugfiguur tussen het gezin en de sociale diensten.
Onderwijs biedt immers de beste
kans om uit de armoede te geraken.

SAMENSTELLING LIJST
01 Veerle Cosyns

Pollare

02 Lieven Meert

Ninove

03 Katie Coppens

Ninove

04 Wouter Vande Winkel Denderwindeke
05 Bart Mignon

Denderwindeke

06 Patrick Carael

Pollare

07 Jordy De Dobbeleer Outer
08 Wassim Hassine

Appelterre-Eichem

09 Stijn Vermassen

Ninove

10 Lieve Van Eeckhout

Ninove

11 Anja Beeckman

Ninove

12 Christine Caroes

Appelterre-Eichem

13 Kathy De Quick

Aspelare

14 Annelies Lievens

Ninove

15 Hilde Martien

Voorde

16 Jan Callebaut

Denderwindeke

17 Eva Mazambi

Pollare

18 Mia De Wolf

Aspelare

19 Valerie Servranckx

Ninove

20 Lisa Decock

Outer

21 Brigitte Van Bellingen Ninove
22 Pieter De Moor

Ninove

23 Karin De Coninck

Outer

24 Micheline Hautman

Ninove

25 Luc Van Der Smissen Meerbeke
26 Amal Dalhoumi

Ninove

27 Maaike De Bom

Meerbeke

“De grote discussies tussen links en rechts kunnen me eigenlijk gestolen worden, als we er
maar in slagen om van Ninove een plek te maken waar mensen graag wonen, werken en leven. Belangrijkst vind ik een beleid dat de jeugd
actief betrekt en mee inspraak geeft in projecten, aandacht heeft voor de eigenheid van de dorpen en een leefbaar
centrum met veel groen en meer aandacht voor de veiligheid
van fietsers en voetgangers. Dat vind ik zeker terug bij SAMEN.
Over partijgrenzen heen mensen bij elkaar brengen die zich
willen inzetten voor een positief verhaal voor Ninove, dat is de
boodschap die we met SAMEN willen brengen, en daar wil ik
me 100% voor inzetten.”

Koen Van den Houte, Neigem

“Als mede-oprichter van de Facebookgroep
“Zonder Honger Naar Bed”, brengen we Ninovieters met elkaar in contact. Particulieren en
zelfstandigen die voeding en andere hulpmiddelen over hebben, kunnen die via onze groep aan
behoeftige Ninovieters aanbieden. Zo krijgen we stilaan een
netwerk van Ninovieters die niet bij de pakken blijven zitten en
elkaar helpen waar nodig. Met mijn engagement voor SAMEN
breng ik alvast het thema armoede en sociale kansen onder de
aandacht bij onze groep en hopelijk ook bij alle Ninovieters.”

Brigitte Van Bellingen, Ninove, onafhankelijk

28 Koen Van den Houte Neigem
29 Rik De Ridder

Ninove

30 Franky D'hauwer

Ninove

31 Joachim De Maeseneer Ninove
32 Jacques Timmermans Ninove
33 Paul De Schepper

oranje

Meerbeke

rood

groen

Bezorg ons jouw ideeën:

“Als een van de jongste kandidaten op de lijst en
als opvoeder in wording, is het niet verwonderlijk
dat ik graag de belangen van de jongeren onderstreep. Er is de laatste jaren een inhaalbeweging
gebeurd voor de speelpleinen en ook het jeugdopbouwwerk is bijzonder belangrijk in onze stad. Nu
moeten we de gevolgde positieve weg verder in slaan.
Als student in Gent kom ik trouwens vaak in een kattencafé, dat
is een plaats waar katten uit het asiel door de aanwezige klanten van het café verzorgd worden en zo sneller geadopteerd
worden. Dus ook dierenwelzijn staat hoog op mijn lijstje!”

Lisa Decock, Outer

samenninove
samenninove.be
Aalstersesteenweg 72
9400 Ninove
idee@samenninove.be

G100 lokt 140 Ninovieters

