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1 Veerle Cosyns

2 Lieven Meert

3 Katie Coppens

4 Wouter Vande Winkel

5 Bart Mignon

6 Patrick Carael

7 Jordy De Dobbeleer

8 Wassim Hassine

9 Stijn Vermassen

10 Lieve Van Eeckhout

11 Anja Beeckman

12 Christine Caroes

13 Kathy De Quick

14 Annelies Lievens

15 Hilde Martien - Eliat-Eliat

16 Jan Callebaut

17 Eva Mazambi

18 Mia De Wolf

19 Valérie Servranckx

20 Lisa Decock

21 Brigitte Van Bellingen

22 Pieter De Moor

23 Karin De Coninck

24 Micheline Hautman

25 Luc Van Der Smissen

26 Amal Dalhoumi

27 Maaike De Bom

28 Koen Van den Houte

29 Rik De Ridder

30 Franky D'hauwer

31 Joachim De Maeseneer

32 Jacques Timmermans

33 Paul De Schepper
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Dorpsraad 
Outer

- We richten een dorpsraad op, 
waar jij kan meedenken over de 
verdere ontwikkeling van Outer.

- We geven het een eigen budget 
om initiatieven in jullie dorp 
te realiseren bvb. bloemen in 
het dorp of een zitbank of een 
verbindend initiatief,…

Toegankelijke 
dienstverlening

- Het stadhuis en het OCMW doet 
zijn toer langs de deelgemeenten 
via zitdagen. In het buurthuis kan 
je dan terecht voor een nieuwe 
identiteitskaart, een vraag over 

een premie, een advies over je 
persoonlijke situatie,...

- De wijkagent krijgt een actieve 
rol op het terrein. Hij/zij is het 
eerste aanspreekpunt voor kleine 
ergernissen en verbindt mee de 
buurt.

Verkeersveiligheid: 
dé prioriteit

- De Nederhasseltstraat ,  de 
Outerstraat, de Lebekestraat 
en de Groenstraat  krijgen snel 
(bijkomende) verkeersremmende 
ingrepen. Bij een volledige 
heraanleg krijgt de fietser een 
veilig vrij liggend of verhoogd 
fietspad.

- Meer snelheidscontroles in alle 
straten van het dorp waar te snel 
gereden wordt.

- We blijven ons verzetten tegen 
het nieuwe winkelcentrum 
‘Mitiska’ op de Brakelsesteenweg. 
Een slecht idee voor de nu al 
bijzonder moeilijke verkeers-
situatie, maar  ook voor de 
winkeliers in Ninove-Centrum!

Aangenaam 
wonen

- Na het vernieuwde speelpleintje 
in de Meeuwenlaan, maken we 
werk van een speelpleintje in het 
de Hector Plancqaertstraat, in het 
centrum van Outer. 

- We investeren verder in de trage 

wegen, de buurtwegen voor  
wandelaars en fietsers.

- De voet- en fietspaden krijgen 
een deftig onderhoud.

- De straten liggen er net en vrij 
van zwerfvuil bij. Via bijkomende 
sociale tewerkstelling komen er 
extra arbeidskrachten bij.

- De sluikstorter is gewaarschuwd 
want we zetten volop in op 
verborgen camera’s. De dader 
wordt zwaar bestraft. 

- Het goed onderhouden buurthuis 
is sinds kort beschikbaar voor 
de inwoners en is dus meer dan 
ooit de ontmoetingsplek voor de 
inwoners van Outer.
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