
Laat ons eerlijk zijn: het Ninoofse stationsplein oogt op dit moment 
verwaarloosd, grijs en grauw, en bij het binnenrijden van Ninove 
met de trein waan je je soms eerder in een voormalig oostblokland 
dan in de moderne provinciestad die Ninove moet zijn. Kortom: het 
stationsplein is dringend aan vernieuwing toe. 

Het prachtige station van weleer 
dat in de jaren ‘70 afgebroken 
werd, kunnen we helaas niet meer 
terugbrengen, maar van het plein 
zelf kunnen we zeker een gezellig 
plein maken, met groen en meer 
terrasjes.  Een stationsomgeving 

als centraal knooppunt voor de 
mobiliteit in onze stad. Samen 
met NMBS en De Lijn willen we 
een vernieuwde busterminal 
langs de achterkant van het sta-
tion, waar busgebruikers comfor-
tabel op de bus kunnen wachten 

zonder nat te worden als het re-
gent. De pendelparking willen we 
uitbreiden langs de Astridlaan 
met ook een veilige kiss-and-ride 
zone voor de school, de bus en 
het station. Een autodeelsysteem 
moet eveneens worden voorzien 
voor de mensen die slechts spo-
radisch een auto nodig hebben.

We zien het stationsplein als 
een plaats waar mensen kunnen 
overstappen van trein, naar bus, 

of auto, maar zeker ook naar de 
fiets. We voorzien dan ook meer 
en veiliger fietsenstallingen, 
met een fietsdeelsysteem zoals 
blue-bike en de al bestaande 
fietskluizen.  Als we meer fietsers 
willen in onze stad, dan moeten 
we het fietsen ook promoten met 
comfortabele en veilige fietsinfra-
structuur. Een nieuw stationsplein 
als mobiliteitsknooppunt hoort 
daar zeker bij!

Met SAMEN willen we kiezen voor leefkwaliteit als uitgangspunt, 
voor straten op mensenmaat. We moeten bij de (her)aanleg van stra-
ten uitgaan van de meest kwetsbare weggebruikers, want wat op 
maat is van kinderen, senioren, rolstoelgebruikers of jonge ouders 
met een kinderwagen, is meteen aangenamer en veiliger voor alle 
weggebruikers en buurtbewoners. 

Onze voetpaden moeten aan vol-
gende voorwaarden voldoen: 
voldoende breed, obstakelvrij, 
comfortabel, met voldoende rust-
punten (zoals zitbanken) onder-
weg. 
Wie fietsers kwaliteit biedt, trekt 
hen ook aan (en dus minder au-
to’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 op de belangrijke in-
valswegen in de deelgemeenten. 

We moeten verder zorgen voor 
kwalitatieve fietsinfrastructuur met 
voldoende en kwalitatieve fiet-
senstallingen (in het centrum, aan 
haltes van openbaar vervoer, aan 
recreatievoorzieningen, …). 
Comfortabele en veilige fietsrou-
tes zijn essentieel. We werken 
voor grensoverschrijdende rou-
tes samen met buurgemeenten, 
zodat fietswegen niet bij de ge-
meentegrens stoppen. We zorgen 
voor fietsstraten in ons centrum en 
maken fietsverbindingen tussen 

de deelgemeenten en de stad en 
de buurgemeenten met zo weinig 
mogelijk kruisingen met wegen. 
Zo krijgen we de Ninovieters op de 
fiets, en creëren we ook een veilige 
fietsverbinding voor onze school-
gaande jeugd.

We hebben de voorbije jaren al 
sterk ingezet op de ontwikkeling 
van onze trage wegen, en gaan 
hiermee verder. We investeren ac-
tief in een sterk netwerk van trage 
wegen, niet enkel voor recreatief 
gebruik, maar ook functioneel. We 
herwaarderen bestaande trage 
wegen en voorzien ze bij nieuwe 
ontwikkelingen. We investeren ver-
der in “missing links”. 

Duurzaam parkeerbeleid vormt het 
sluitstuk van een duurzaam mobi-
liteitsbeleid. Publieke ruimte is te 
schaars om zomaar aan de auto 
op te offeren. Een slim betalend 
parkeerbeleid helpt de schaarste in 
centra beheren. De voorbije jaren 

hebben we in Ninove met ‘shop & 
go’ geëxperimenteerd, en dit werd 
goed ontvangen door onze Nino-
vieters en de handelaars. We wen-
sen dit systeem dan ook verder 
uit te breiden door ook shop&go 
plaatsen te creëren bij bakkers en 
apothekers buiten het handelscen-
trum. Op de pleinen die iets buiten 
het centrum liggen, kunnen we 2 
uur gratis parkeren toelaten.
We kiezen voor gedeeld ruimte-
gebruik. Een mooi voorbeeld van 
hoe dit in de voorbije jaren werd 
toegepast is de parking van de 
H.Harten. We willen die parking 
verder uitbreiden om zo op wan-
delafstand van ons handelscen-
trum gratis parkeren toe te laten.
De parking aan de Mallaard dient 
te worden heraangelegd en uit-
gebreid om langparkeren aan de 
stadsrand mogelijk te maken. 
Vooral voor de wijk Pamelstraat en 
Nederwijk kan dit een oplossing 
bieden voor de zeer hoge parkeer-
druk.
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Een heldere keuze voor
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EN FIETSERS!

Een nieuw
STATIONSPLEIN!

ONAFHANKELIJKEN



Stel, je wordt wakker in het Nino-
ve van 2030. Je krijgt de kans om 
in een helikopter een vlucht boven 
de stad te maken. Je herkent je 
stad onmiddellijk: Abdijkerk, Den-
der, Ninia, échte aankomst Ronde 
van Vlaanderen. Maar als je beter 
kijkt, merk je ook een aantal gro-
te veranderingen op. Een nieuw 
park aan het water, een wijk die 
een metamorfose heeft ondergaan, 
een bruisende binnenstad met vele 
voetgangers en fietsers, nieuwe 
pleintjes en veilige routes van het 
centrum naar de dorpen. Dit is het 
Ninove zoals je het droomde, dit 
is Ninove 2.0. Mensen die mekaar 
kennen en aanvaarden, waar een 
goeiedag niets kost en bewoners 
elkaar ontmoeten in het bloeiende 
verenigingsleven. 

Met Samen verbinden CD&V, sp.a, 
Groen en een aantal waardevolle on-
afhankelijke kandidaten er zich toe 
om dit waar te maken. In deze pro-
grammafolder schetsen we een mas-
sa concrete ideeën om die droom 
werkelijkheid te laten worden. Om 
van Ninove en haar deelgemeenten 
met gedurfde voorstellen een plek te 
maken waar het nog aangenamer wo-
nen, werken en leven is. De voorbije 
zes jaar hebben we hierin al stappen 
gezet, maar met Samen willen we een 
versnelling hoger schakelen. U kan 
ons hierbij helpen door ons en onze 
kandidaten op 14 oktober te steunen. 
Want ook al lijkt het een droom, zoals 
u zal merken zijn dit heel haalbare, re-
alistische voorstellen om nog beter te 
doen. Omdat Ninove dat verdient.

Met de fietssuggestiestroken in het cen-
trum, het Octopusstraatmeubilair aan 
alle basisscholen en de accentverlichting 
aan de zebrapaden op de gewestwegen 
maakten we de schoolomgevingen al 
flink wat veiliger. Tijd om een versnelling 
hoger te schakelen door de inrichting van 
schoolstraten: straten die bij het begin 
en aan het einde van de school tijdelijk 
afgesloten worden voor het autoverkeer. 
Niet overal realistisch, maar waar het wel 
kan – door kiss & ride-zones op wande-
lafstand van de schoolpoort - moeten we 
radicaal durven kiezen voor de veiligheid 
van onze kinderen: de Onderwijslaan in 
Ninove, de Sint-Berlindisstraat in Meer-
beke, de Lettertuin in de Groeneweg… 
Wat nu voor sommigen extreem lijkt, 
wordt binnenkort het nieuwe normaal. 

Ninove is een stad met 38.000 inwoners. Wie de vinger aan de pols heeft 
merkt dat onze stad jaar na jaar diverser wordt. Maar wie “Vreemdelingen 

buiten!” staat te roepen, gaat voorbij aan de realiteit dat Ninove vlakbij Brussel ligt en met 
zijn relatief goedkope woningprijzen een bepaalde aantrekkingskracht uitoefent.  

Grote vraag is hoe je met die instroom van ‘nieu-
we Ninovieters’ omgaat. Vele Ninovieters voe-
len zich vreemd in hun eigen buurt en nieuwe 
Ninovieters voelen zich hier niet altijd welkom. 
We zijn overtuigd dat een basiskennis van het 
Nederlands het goed samenleven in de wijken 
en buurten vergemakkelijkt. Samen wil daarom 
sterk inzetten op de kennis van het Nederlands, 
peter- en meterschappen, huiswerkbegeleiding 
met extra taallessen voor anderstalige kinderen 
en inburgeringscursussen. Samen wil dat elke 
Ninovieter krijgt waar hij recht op heeft, maar 
ook weet wat zijn plichten zijn, tegelijk zijn we 
allergisch aan discriminatie en racisme. 

 
Iedereen mee, betekent dat Samen 
een breekpunt wil maken van de toe-
gankelijkheid voor mensen met een 
handicap. Hiermee bedoelen we niet 
alleen de fysieke toegankelijkheid van 
openbare gebouwen, de voetpaden of 
de fietspaden, maar ook toegang tot het 
sociale leven in verenigingen, het cultu-
reel aanbod of sportdagen. Vaak wordt 
deze groep over het hoofd gezien, ter-
wijl nét zij alle aandacht van een lokale 
overheid verdienen. 

 is de nieuwe politieke beweging die de positieve krachten in 
onze stad en dorpen verenigt en die ontstaan is uit de partijen cd&v, 
sp.a en groen die samen met waardevolle onafhankelijke kandidaten 
willen bouwen aan een beter Ninove met meer ambitie. De samen-wer-
king ontstond toen de mensen van cd&v, sp.a en groen vaststelden dat 

ze eenzelfde beeld hebben van het Ninove van de toekomst. En dat is 
een heel warm, positief en verbindend verhaal waarin iedereen mee-
telt! En in de plaats van elkaar te bekampen met vergelijkbare ideeën, 
werd de moedige keuze genomen om de historische hokjes te verlaten 
en samen te werken aan een beter Ninove.

ONZE 
DROOM

VEILIGE SCHOOL- 
OMGEVINGEN een plicht!

IEDEREEN MEE

WAT IS SAMEN?



Al te vaak durven we onze kinderen niet met 
de fiets naar de school of sportclub laten 
gaan. De voornaamste reden? Een gebrek 
aan veilige fietsinfrastructuur… Toch kunnen 
we op een relatief eenvoudige manier vei-
lige routes van onze dorpen naar het cen-
trum creëren. Bestaande wegen kunnen met 
gerichte ingrepen omgevormd worden tot 
‘fietscorridors’ naar het centrum. Melkbos 
en Muylemstraat zijn bijv. mooie voorbeelden 

van trajecten die Aspelare verbinden met het 
centrum. Aangepaste signalisatie, belijning en 
af en toe een ‘knip’ om het doorgaand verkeer 
te weren en je maakt van die route een weg 
waar fietsers het overwicht krijgen op de auto. 
Hetzelfde kan je ook voor Meerbeke en Nei-
gem doen voor de route via de Valleistraat en 
Sint-Pietersstraat of voor Okegem via de Ijze-
renwegbaan en Fernand Tavernestraat. Veilig 
op de fiets, het kan!

Sommige wijken zijn echt te vol en er is nood aan meer plaats 
voor groen, speelruimte, ontmoetingsplaatsen voor de buurt en 
parkeerplaatsen voor auto en fiets. De wijk Pamelstraat/Neder-
wijk is daar het duidelijkste voorbeeld van. Samen wil dat de stad 
leegstaande en vervallen woningen in deze wijken opkoopt om er 
meer ruimte te geven aan de bewoners. Want stadsontwikkeling 
moet ten dienste zijn van de Ninovieters en niet van de projectont-
wikkelaars. 

Kinderen en jongeren verdienen een plaats 
in onze stad en dorpen. De voorbije jaren 
investeerde het stadsbestuur onder impuls 
van schepen van jeugd Lieven Meert al 
fors in het opdrijven van het aantal speel-
tuintjes in onze wijken en dorpen. Zo kwa-
men er nieuwe of vernieuwde speeltuintjes 
en sportveldjes in Outer, Meerbeke, Nei-
gem, Aspelare, Groeneweg, Abijdijstraat en 
een speelbos in Appelterre-Eichem. Maar 
daarnaast zijn er ook nog plannen voor 
speeltuintjes in Pollare, Gemeenteplein in 
Meerbeke, Plancquaertstraat in Outer, Ne-
derhasselt en de Keldermeersbaan in de 
wijk-Pamelstraat/Nederwijk. Samen wil hier-
op verder bouwen en voor alle Ninoofse kin-
deren een speeltuintje in hun buurt of dorp 
voorzien. 

Samen blijft verder strijden voor een extra 
jeugdhuis in Ninove-centrum. Jongeren 
verdienen hun eigen stek in het centrum. 
Belangrijk hierbij is dat het nieuwe jeugd-
huis een sociale functie krijgt als ontmoe-
tingsplaats voor alle Ninoofse jongeren. 
Een jeugdhuis moet veel meer zijn dan een 
jongerencafé, er moet ruimte zijn voor work-
shops, sport, spel, gezamenlijk studeren, 
cultuur,… en hierbij moeten we alle doel-
groepen kunnen bereiken. Daarom voorzien 
we een professionele jeugdwerker als be-
geleider.

Tot slot wil Samen dat er verder gewerkt 
wordt aan een goeie huisvesting van de ver-
schillende jeugdbewegingen in onze stad 
en dorpen. Zo bouwde de meisjesKSA deze 
legislatuur met de steun van de stad een 
prachtig nieuw gebouw in de Lindendreef. 
Maar ook de jongensKSA verdient alle steun 
bij het bouwen van hun eigen stek. En het 
gebouw van de jongens- en meisjeschiro 
van Meerbeke moet ook aangepakt worden. 
Ook daar wil Samen verder met de jeugdbe-
wegingen werk van maken.

SAMEN wil van Ninove een groene en leefbare stad maken. De bescherming van onze 
natuur en leefomgeving is belangrijk. Steeds meer mensen en organisaties delen ook dat 
besef. Denken we maar aan de vzw Red De Diepe Straten of de Ninoofse zwerfvuiljagers.

We stellen vast dat het huidig geboortebos 
stilaan vol “geplant” raakt. We ijveren voor 
de aanleg van een nieuw geboortebos, tus-
sen de Lange Muren naar De Diepe Straten, 
achter de wijken van de Denderhoutem-
baan, inclusief de nabestemming van de 
ontginde leemputten naar recreatief groen. 
Zo creëren we een nieuw stadsrandbos 
waar je van in de stad kan gaan wandelen 
in de natuur.

Een groengebied met vijver en wandelpaden 
op de binnengronden van de Burchtdam is 
een ingreep die met weinig moeite de stad 
een extra groene long kan geven. Deze sluit 
aan op het huidige stadspark en het “Cen-
tral Park” dat we voorzien op de ocmw-site. 

Ook de Moeremanssite kan hier een nieuwe 
bestemming krijgen, zoals een combinatie 
van startende ondernemers, stedelijke kin-
deropvang, creatieve hotspots, cultuur en 
gemengd wonen. Natuur hoort natuurlijk 
ook dichtbij de mensen, onder de vorm van 
kleine groene plekjes die dienst doen als 
ontmoetingsplaats of speeltuintje. 

Uit de resultaten van onze huisbezoeken 
bleek dat vele inwoners klagen over het 
groenonderhoud in stad en in de dorpen. 
Meer groen voorzien betekent ook meer in-
vesteren in groenarbeiders voor de stad. Dit 
kan gekoppeld worden aan tewerkstellings-
mogelijkheden voor zwakkere doelgroepen 
via sociale tewerkstelling.

WANDELWEGEN EN
FIETSVERBINDINGEN

MEER
GROEN

MEER OPEN RUIMTE
IN WIJKEN

zoals Pamelstraat/Nederwijk en Niepersveld

PLAATS
VOOR DE

In oude arbeiderswijken staan 
honderden rijhuizen naast elkaar 
gebouwd, zijn er vaak geen gara-
ges en is er veel te weinig groen 
en open ruimte omdat alles is 
volgebouwd. Met doordachte 
ruimtelijke ordening en het opko-
pen van leegstaande en vervallen 

woningen kunnen we de struc-
tuur van de wijken verbeteren met 
meer ruimte voor groen, ontmoe-
tingsruimte voor de buurt zoals 
een speeltuintje en waar nodig 
ook parkeerplaats voor auto’s en 
fietsenstallingen.

in de stad

JEUGD



De tijd van hoorzittingen, waar burgers enkel geïnformeerd werden 
over een project dat al 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 krach-
tigste vormen van participatie.

Via wijk- en dorpbudgetten willen we actief burgerinitiatieven onder-
steunen. We starten een systeem van wijkbudgetten op voor initia-
tieven 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. Op die manier laten we burgers zelf beslis-
sen over een deel van het lokale budget.

Samen wil inzetten op meer sociale cohesie met 
een sterk verenigingennetwerk, waar alle Nino-
vieters hun weg naartoe vinden, zowel arm als 
rijk, autochtoon als allochtoon, holebi of hetero, 
oud of jong.

Vele nieuwkomers, zowel au-
tochtonen als allochtonen, heb-
ben moeite om hun weg te vin-
den naar de vele verenigingen 
die Ninove rijk is, naar de Plom-
blom of de bibliotheek. We gelo-
ven daarom sterk in initiatieven 
als de uitpas en een goed uitge-
werkt ondersteuningsbeleid ten 
dienste van sport, jeugd, cultuur 
of carnavalverenigingen.

Meer specifiek willen we dat er 
komende legislatuur sterk werk 
gemaakt wordt van de infra-

structuur van onze jeugd, sport, 
cultuur of carnavalverenigingen 
met een gepaste gelijkaardige 
ondersteuning voor onze ver-
enigingen. Daarnaast willen we 
dat het eenvoudiger wordt om 
iets te organiseren of een eve-
nement op poten te zetten in 
onze stad, waarbij verenigingen 
1 aanspreekpunt hebben en 
waarbij een digitaal aanmeld-
punt hen in de mogelijkheid stelt 
eenvoudig subsidie-aanvragen 
in te dienen, materiaal te beko-
men, een zaal te huren, …

Alle stadsdiensten zijn op dit ogenblik gesitueerd in het centrum 
van onze stad: de administratieve diensten voor bvb. een nieu-
we identiteitskaart, de sociale dienst van het OCMW voor een 
hulpvraag, de dienst openbare werken voor losliggende stoep-
tegels,…

In tijden van verregaande digi-
talisering lijkt de kloof tussen 
overheid en burger een muis-
klik ver. Niet iedereen is ech-
ter vlot mee op technologisch 
vlak of is even mobiel en ge-
raakt niet even makkelijk in de 
centrum Ninove.

Samen stuurt de medewer-
kers van de stad en het OCMW 
naar de deelgemeenten uit om 
bvb. in een buurthuis of in de 

dorpsschool tweewekelijks of 
maandelijks enkele uren be-
schikbaar te zijn. Via een mo-
biele internetverbinding kunnen 
ze ter plekke werken alsof het 
op de Centrumlaan is. Ze kun-
nen er dan op vragen van bur-
gers antwoorden, hun sommige 
documenten helpen invullen of 
vuilzakken verkopen. De stads 
–en OCMW-diensten staan op 
deze manier nog meer ten dien-
ste van de inwoners. 

NINOVE
DEELT
GELD UIT
en u mag beslissen
wat er mee gebeurt

Sterke 
VERENIGINGEN 

HET STADHUIS
EN HET OCMW
op ronde in de deelgemeenten 

We gaan er vanuit 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 hun eigen buurt te verbeteren.

1 op 7 kinderen wordt in Ninove geboren in armoede. Dat is een 
absolute schande in onze welvarende stad. De strijd tegen kin-
derarmoede, en armoede in het algemeen, moet opgevoerd wor-
den. Via verschillende maatregelen verhogen we de inspannin-
gen. We zetten niet toevallig in op onderwijs. Een diploma biedt 
immers de beste kans om uit de armoede te geraken.

Tussenkomst in verlaagde 
schoolfacturen 
Het OCMW komt tussen in de 
schoolfactuur, helpt actief bij het 
aanvragen van studietoelagen en 
bemiddelt tussen school en ou-
ders. In ruil wordt aan de school 
het engagement gevraagd om 
de schoolfactuur zo laag moge-
lijk te houden en kinderen niet 
als tussenpersoon te gebruiken 
bij hun communicatie over be-
taalmoeilijkheden. 

Huiswerkbegeleiding voor elk 
kind
Via huiswerkbegeleiding, al dan 
niet in de thuisomgeving, kunnen 
kinderen die het moeilijker heb-
ben op school geholpen worden 
en kunnen ouders ook de onder-
steuning krijgen die ze nodig heb-
ben om hun kinderen te helpen 
met hun schooltaken. De huis-
werkbegeleider voor kansarme 
gezinnen is daarnaast ook een 
brugfiguur tussen het gezin en de 
sociale diensten van de stad.

Weg met de

KINDER-
ARMOEDE!



Samen is trots op de vele Ninoofse ondernemers, zij brengen werk 
en welvaart vlakbij de deur, daarom zijn de lokale ondernemers 
voor ons sterke partners om een toekomstbeleid voor onze stad 
uit te bouwen.

We willen graag nog meer onder-
nemers die zich in Ninove vesti-
gen. Om daarin te slagen willen 
we de troeven van Ninove voluit 
uitspelen: Ninove is erg goed ge-
legen, vlakbij de E40, snelle ver-
bindingen van en naar Brussel 
en richting Halle, Brakel of Edin-
gen. Dit doen we door de on-
dernemers te laten meedenken, 
door vereenvoudigde procedu-
res, door hen te begeleiden naar 
een geschikte vestigingsplaats. 
Ondernemers moeten de tijd 
hebben om bezig te zijn met on-

dernemen. We willen de adminis-
tratieve last beperken voor onze 
ondernemers door een echt on-
dernemersloket, waar je terecht 
kan met alle vragen. 

Samen wil onze stad bereikbaar 
houden en klaarmaken voor de 
mobiliteit van morgen. Onze In-
dustrie en KMO-zones zijn van-
daag nog te veel gericht op auto- 
en vrachtwagenverkeer. Samen 
wil dat al onze KMO en industrie-
zones vlot bereikbaar zijn met het 
openbaar vervoer en per fiets.

Huisdieren zijn enorm belangrijk voor mensen en ook voor hen 
voorziet Samen een plaats in onze stad. Zeker voor mensen zon-
der tuin is het erg belangrijk dat er ook plaatsen zijn waar honden 
kunnen worden uitgelaten of zelfs eens vrij kunnen loslopen in hon-
denlosloopweides.

De voorbije jaren werd hier al 
sterk op ingezet maar we moe-
ten op deze ingeslagen weg ver-
der en willen nog extra losloop-
weides en hondentoiletten. En de 
dierenbegraafplaats is bijna klaar 
maar wordt een mooie plaats 
waar mensen hun huisdier een 
waardige laatste rustplaats kun-
nen geven in een natuurlijk kader.

Maar ook voor het welzijn van 
andere dieren blijft Samen zich 
inzetten samen met de verschil-
lende dierenverengingen uit de 
streek die we actief ondersteu-
nen. En waar we misbruik of 
verwaarlozing van dieren vast-
stellen wil Samen dit kordaat 
aanpakken want ook dieren ver-
dienen respect.

De stad zet momenteel al bijzonder fors in op deze problematiek, 
inspanningen die de komende jaren nog opgedreven moeten wor-
den. Betrokken inwoners zijn daarbij onze grootste partners en met 
extra investeringen in hanteerbare mobiele camera’s kunnen we de 
pakkans voor sluikstorters verhogen, de enige manier om het pro-
bleem structureel aan te pakken. Dat de huidige inzet op sensibili-
sering behouden blijft, is evident!

 
Wonen en leven in Ninove is wonen en leven in een uit de klui-
ten gewassen provinciestad.Dat heeft heel wat voordelen: zo 
zijn alle voorzieningen aanwezig. We moeten evenwel erken-
nen dat hier meer kleine criminaliteit is dan in meer landelijke 
gebieden. 

Kleine criminaliteit zoals van-
dalisme, sluikstorten e.d. is bij-
zonder storend en ondermijnt 
de samenhang binnen onze 
stad. Samen wil dit aanpak-
ken door een nabije politie, wij 
willen in Ninove fietspatrouilles 
zien die in het centrum of het 
stadspark een oogje in het zeil 
kunnen houden en snel kun-
nen interveniëren indien no-
dig. Samen wil wijkagenten die 
niet de hele tijd bezig zijn met 
administratieve zaken, maar 
dag in, dag uit in hun wijk of 
deelgemeente aanwezig zijn 
en gekend bij de bewoners. 

Op die manier kunnen ze veel 
beter snel reageren bij samen-
levingsproblemen (drugge-
bruik, sluikstorten, …) en hun 
collega’s of andere partners 
contacteren om eventuele 
problemen snel in de kiem te 
smoren. 

Samen gelooft sterk in burger-
zin, onze Ninovieters zijn de 
ideale partners voor de vei-
ligheidsdiensten. Bewoners 
kennen het beste het reilen en 
zeilen in hun wijk. Samen wil 
een stimulerend beleid voor 
buurtinformatienetwerken. 

Ninove, 
STAD MET EEN
STERKE
ECONOMIE!

Ook dieren
VERDIENEN RESPECT

ZWERFVUIL
de boom in!

NINOVE,
VEILIGE
WOONSTAD!
Aangename buurt = veilige buurt!

Zwerfvuil is één van de grootste vormen van overlast waar we mee 
geconfronteerd worden. Onze inwoners ergeren zich terecht aan 
het volstrekt asociale gedrag van sluikstorters dat een enorme im-
pact heeft op de netheid van onze stad en deelgemeenten.



De mooie Kaaischool die zo her-
kenbaar is voor vele Ninovieters 
die er hun schoolbroek versleten, 
willen we renoveren voor bewo-
ning en als gezellige ontmoetings-
plaats met terrasjes en  ruimte 
voor cultuur. Zo willen we de stad 
ook meer richten naar de Den-
der en van de Dender een troef 
maken die onze stad gezelliger 
maakt. Een zijarm van de Dender 

kan dan ook worden opengelegd 
in het nieuwe park om het nog 
aangenamer te maken.

En de weiden achter de Burcht-
dam en de Brusselstraat blijven 
dan ook groen met een grote vij-
ver 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 speelpark 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 wer-
ken en te leven. Daar zijn we van 
overtuigd!

Als vandaag een koppel zwan-
ger wordt, moet het al onmid-
dellijk op zoek naar een kinder-
opvangplaats of alle plaatsen 
zijn bezet. Wie dan geen fami-
lie of vrienden heeft die op de 
peuter kan letten, heeft vaak 
een probleem. Ook de cijfers 
bevestigen wat we intuïtief voe-
len. Slechts 37% van de 0- tot 
3-jarigen beschikt nu over een 
plaatsje in de kinderopvang in 
onze stad.

De voorbije jaren steeg het aan-
tal kinderopvangplaatsen in onze 
stad al sterk onder impuls van 
schepen voor kinderopvang Katie 
Coppens. Zo bedroeg het aantal 
kinderopvangplaatsen per 0- tot 
3-jarigen in 2012 slechts 28% 
(+9% in zes jaar tijd). Maar on-
danks deze belangrijke stijging is 
de nood aan extra kinderopvang 
nog steeds hoog.

Samen wil de komende le-
gislatuur 200 extra kinderop-
vangplaatsen creëren. Een 
verderzetting van het huidig sub-
sidiesysteem lost echter niet al-
les op. Daarom willen we ook een 
stedelijke crèche opstarten. Vele 
andere steden bieden dit al aan 
en vullen zo het privaat initiatief 
aan. Daarnaast wil Samen de hui-
dige onthaalouders en bestaande 
crèches nog meer ondersteunen 
zodat ook zij hun aanbod waar 
mogelijk nog kunnen uitbreiden 
en nieuwe initiatieven kunnen op-
gestarten. Via deze maatregelen 
kunnen ouders - zonder orga-
nisatorische zorgen- gaan wer-
ken, zelfs indien ze niet over een 
uitgebreid familiaal netwerk be-
schikken. Trouwens, onderzoek 
heeft aangetoond dat kinderop-
vang bijzonder goed is voor de 
mentale en sociale ontwikkeling 
van jonge kinderen!

EXTRA PARK
op de OCMW-site 200

EXTRA 
PLAATSEN
IN KINDER-
OPVANG,
met een stedelijke
kindercrèche!

Samen droomt van een Ni-
nove met een aantrekkelij-
ker stadscentrum en  meer 
groen. Zo zou het toch echt 
prachtig zijn als we op de 
oude ocmw-site een nieuw 
stadspark kunnen maken. 
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 
met wat vrienden en familie.  
Hier kunnen af en toe ook 
evenementen plaats vinden, 
een circusoptreden met de 
Donderdagen. 

DOOR FILIP STRUBBE


