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ONAFHANKELIJKEN

Samen maken we Ninove klaar voor de toekomst! Ninove zal er binnen enkele jaren helemaal anders moeten uitzien. De formatie van
het Ninoofse stadsbestuur was – op zijn zachtst gezegd - woelig
maar het resultaat is wat uiteindelijk telt. We nemen je graag mee in
de toekomstplannen van Samen en van het nieuwe stadsbestuur!

Ninove Fietsstad

W

e maken werk van veilige fietsverbindingen naar het centrum.
Vaak zijn oudere buurtwegen nauwelijks nog bruikbaar voor
de fietsers, terwijl ze wel een heel goed alternatief vormen om het
gemotoriseerd verkeer te vermijden.
Met de heraanleg van deze buurtwegen in zogenaamde halfverharding maakt schepen van Openbare
Werken en Mobiliteit Wouter Vande
Winkel ze opnieuw geschikt voor
zachte weggebruikers. “Het beste
voorbeeld is de buurtweg tussen
de Terrasstraat in Appelterre-Eichem en de Oude Eichembaan,
waardoor heel Appelterre-Eichem
en Voorde op een veilige manier

naar het centrum kan zonder de
drukke Aardeweg te moeten passeren.”

Nieuw
stationsplein!

E

lke Ninovieter zal het beamen:
het Ninoofs stationsplein is
dringend aan vernieuwing toe. Al
vele jaren probeert de stad om in
overleg met de NMBS die niet alleen eigenaar is van het stationsgebouw maar ook van het plein en
de parking, te werken aan een vernieuwing van het plein. Dit komt de
volgende jaren in een stroomversnelling, als het kan met de NMBS,
zonder als het moet.
Ninove heeft echt nood aan een gezelliger plein met meer groen. Een uitnodigend centraal knooppunt voor de
mobiliteit in onze stad. Met een vernieuwde en comfortabele busterminal
voor De Lijn, een ruime, degelijke en
gratis pendelparking, auto- en fietsdeelsystemen, veilige fietsenstallingen en fietskluizen, net als een veilige
kiss-and-ride zone voor de school en
het station. 

Er komt ook halfverharding voor
het wegje tussen de Witherenstraat
en de Langemuren (Ninove-Centrum), tussen Bevingen en Prindaal
(Meerbeke) en tussen Krepelstraat
en voetbalterreinen KVE Winnik
(Denderwindeke). 

Samen schenkt 700 euro
aan Schoonderhage

S

amen stond op de kerstmarkt van Pollare met een uniek Nienofs
streekproduct: gestreken mastellen. Het had niet alleen veel
‘omziens’ maar het bracht ook een aardig duitje op ten voordele van
VZW Schoonderhage. In het kader van ‘De Warmste Week’ mochten
we maar liefst 700 euro schenken! 

dan toch in het bestuur

N

a ons ontgoochelend verkiezingsresultaat was onze bedoeling om de
komende 6 jaar in de oppositie onze kiezers te vertegenwoordigen. Het
initiatief lag meer dan 10 weken bij Guy D’haeseleer als lijsttrekker van Vlaams
Belang/Forza Ninove. Hij beweerde een grote kans te zien om een meerderheid
te vinden door mensen van N-VA en Open VLD te laten overlopen. Met zijn 15
zetels moest D’Haeseleer nog slechts de steun vinden van 2 andere verkozenen. Blijkbaar liep dat minder goed dan hij in de pers wekenlang verkondigde
en slaagde hij niet in zijn pogingen om mensen te overtuigen.
Eind december:
onbestuurbaar Ninove?
Ninove stevende eind december af op
een onbestuurbaar Ninove met een geheim verkozen schepencollege, zonder
meerderheid in de gemeenteraad. Toestanden à la Denderleeuw en Haaltert,
met dramatische gevolgen voor onze
inwoners en haar verenigingen.

Het was voor Samen ongetwijfeld
gemakkelijker geweest zijn om in de
oppositie te gaan. Om de onbestuurbaarheid te vermijden, was het echter
onze morele plicht om onze verantwoordelijkheid te nemen. Inhoudelijk
hebben we onze speerpunten uit ons
programma in het bestuursakkoord
verankerd. Veerle Cosyns, Katie

Coppens en Wouter Vande Winkel
zullen Samen vertegenwoordigen in
het schepencollege. Ze nemen de bevoegdheden van sociale zaken, ruimtelijke ordening, financiën en openbare werken op zich.
Meer ambitie voor Ninove en
haar deelgemeenten
We beseffen heel goed dat de Ninovieters vinden dat het beleid anders
en beter moet, dat Ninove ambitieuzer moet bestuurd worden en de lat
hoger moet. De toekomst zal uitwijzen
of deze coalitie er zal in slagen om de
Ninovieters te overtuigen van ons ambitieus verhaal voor onze mooie stad
en zijn dorpen. 

De aanleiding van deze coalitie:

het weigeren van een OCMW-mandaat door N-VA

D

De stroomversnelling van deze coalitie kwam er met de bepaling van
het aantal leden voor het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst
(BCSD). Het BCSD neemt beslissingen in individuele OCMW-dossiers (zoals leeflonen, financiële steunen, huurwaarborgen,…). De samenstelling
van dit orgaan gebeurt op basis van het aantal gemeenteraadsleden. Partijen met zogenaamde ‘restfracties’ konden hun lijsten verbinden om bvb.
halve mandaten te creëren.
BCSD-lid Jordy De Dobbeleer bracht
de bal aan het rollen: “Open VLD en
N-VA hadden afgesproken om hun
lijsten te verbinden waarbij Open VLD
hun restfractie aan N-VA gaf. Ondanks

de gemaakte afspraak weigerde N-VA
gemeenteraadslid Karolien De Roose
dit akkoord te tekenen, waardoor Forza onmiddellijk de helft van de mandaten van het BCSD kreeg.”

De geheime schepenenstemming
zou bepalen hoe de sociale kaarten in
het OCMW geschud zouden worden.
Het risico voor een extreemrechts
en onrechtvaardig OCMW- beleid én
vooral het onder één hoedje spelen
van een deel van de N-VA-fractie met
Forza bracht verschillende geesten
aan het rijpen. Het blijft onbegrijpelijk
dat een deel van N-VA een mandaat
voor de eigen partij laat schieten en
dus weigert de eigen kiezers te vertegenwoordigen. 

Een nieuw park op
de OCMW-site en
toekomst voor de
Kaaischool

We maken van de OCMW-site een
nieuwe groene zone in het midden van
de stad. Op de zone die al jaren braak
ligt, komt beperkt betaalbaar wonen
maar vooral veel openbaar groen
(park- en wandelzone). We leggen de
oude Denderarm opnieuw bloot en we
keren de stad naar het water.
Schepen van Ruimtelijke Ordening
Katie Coppens kijkt uit naar de eerste
ontwerpen voor de Kaaischool.
“Het iconische stadsbeeld aan het
water maken we klaar voor een mooie
toekomst. We gaan behoedzaam om
met ons erfgoed waardoor de meest
waardevolle gevels behouden blijven.
De lange gevel langs de Dender wordt
grotendeels behouden en hetgeen
toch verdwijnt moet creatief aangepakt worden. De binnenkoer die een
evenementenzone wordt, krijgt zo
een link met onze Dender. Met een
buurthuis, een horecazone, zelfs een
jeugdhuis voor onze jongeren krijgt iedereen hier een toekomstige plek. De
Kaaischool wordt opnieuw een plek
waar Ninove fier op zal zijn.” 

Investeren in onze
stad en dorpen!
Steden waarin geïnvesteerd wordt,
doen het goed en daar zijn de inwoners tevreden. Dit stadsbestuur beseft
dit en wil een serieuze tand bijsteken
op vlak van investeringen in de hele
stad. In de deelgemeenten maken we

werk van meer verkeersveiligheid, creëren we speeltuintjes en parkjes waar
buren elkaar gaan ontmoeten.
Om het investeringsritme op te drijven, heeft de stad dringend meer
geld nodig. Fractieleider Lieven Meert
dringt erop aan dat de stad daarom
het gesprek aangaat met de nieuwe
Vlaamse regering. “Ninove is met zijn
39.000 inwoners erg benadeeld in de
verdeling van het geld dat Vlaanderen
aan de steden geeft. Steden die veel
kleiner zijn dan Ninove, krijgen toch
vele miljoenen meer geld. Die onrechtvaardigheid moet rechtgezet worden
en Ninove moet krijgen waar het recht
op heeft.” 

Agentschap Inburgering en integratie,
Leerpunt, … ). Door al die diensten en
partners op een plek te bundelen, vergemakkelijken we de dienstverlening.”
Vanaf de lente 2020 kan je met al je
vragen over sociale zaken (bvb. over
kinderopvang, schulden of premies
voor mantelzorgers) in het Sociaal
Huis terecht! 

Schepen van Sociale Zaken Veerle Cosyns
maakt het werk van voorgangers Paul De
Schepper en Lieven Meert af.

Een groen en
duurzaam Ninove!
Patrick Carael, inwoner van Pollare, bij
de nieuwe speelzone aan het parochiaal
centrum. De investeringen in ontmoetingsruimtes in de dorpen en de wijken worden
voortgezet!

Het Sociaal Huis
uit de steigers!
Wie regelmatig in de Burchtstraat passeert, kan er niet meer naast kijken:
de bouw van het nieuwe Sociaal Huis
vordert. Maar wat is dat precies het
‘Sociaal Huis’?
Schepen van Sociale Zaken Veerle
Cosyns: “Het Sociaal Huis is er voor
elke Ninovieter, jong en oud, voor wie
hier al heel zijn leven woont maar ook
voor wie net in Ninove is neergestreken. Het Sociaal Huis verzamelt alle
sociale diensten van de stad en het
OCMW maar ook de externe sociale
partners ( Kind en Gezin, VDAB, PWA,

We maken Ninove klaar voor een
groene en duurzame toekomst. Het
klimaatactieplan heeft de wind in de
zeilen want de uitwerking draait op
volle toeren. Zo zet stadsbestuur volop in op de vergroening van het eigen
wagenpark met de vervanging van vier
oudere vrachtvoertuigen door types
op CNG maar ook het nieuwe politiecommissariaat is volledig energieneutraal.
Het meest in het oog springend is
wel het nieuwe industrieterrein Doorn
Noord, geeft schepen van Leefmilieu & Klimaat Wouter Vande Winkel
aan. “We maken werk van het eerste
plus-industrieterrein van Vlaanderen.
Hier wordt meer CO2 verminderd dan
uitgestoten. Maar we hopen ook een
warmtenet aan het industrieterrein te
kunnen koppelen, zodat alle energie
lokaal gestockeerd én herverdeeld kan
worden.” 

’t Is goed in ’t eigen hart te kijken…

N

a de vorming van de kerstcoalitie tussen Samen, Open VLD
en Joost Arents, haalde Forza-kopman Guy D’haeseleer met
hypocriete verwijten uit op sociale media: ondemocratisch, overloperij en postjespakkers.

ONDEMOCRATISCH
Guy D’haeseleer heeft meer dan
10 weken de kans gehad om een
meerderheid te vinden. Dat is hem
niet gelukt. Hij kreeg nochtans alle
tijd en ruimte. Politiek is niet alleen
stemmen halen maar ook samenwerken en bruggen bouwen, in
het algemeen belang. Daar slaagt
hij blijkbaar niet in, integendeel.
D’haeseleer scheldt tegenstrevers
jarenlang uit, vaak met fake news.
Had hij het écht gewild, dan kon
hij slagen. Hij had dan wel afstand moeten nemen van het plat
racisme van een deel van zijn achterban en woord moeten houden
door zijn ontslag aan te kondigen
als Vlaams Belang-parlementslid. Maar ondemocratisch? Deze
meerderheid heeft meer dan de
helft van de gemeenteraadszetels en is dus democratisch. Het
is niet omdat D’haeseleer en een
deel van zijn achterban het luidste
roepen op Facebook, dat ze zetels bij toveren.

OVERLOPERIJ
Guy D’haeseleer zocht 10 weken
lang naar twee overlopers. Naar
twee politiekers die ‘moedig’ zouden zijn. Maar als iemand dan de
stap in de andere richting zet, dan
zet hij hem weg als rat, als een stuk
ongedierte. In de andere richting
zouden ze niet overlopen hoor maar
het democratisch feest van de 40%
vervoegen. Redder of verrader, het
is maar hoe je het bekijkt.
POSTJESPAKKERS
Guy D’haeseleer cumuleert al jaren
alle mandaten. Hij is Vlaams parlementslid én senator. Hij zit in de gemeenteraad én de OCMW-raad (nu
het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst). Als parlementslid blinkt hij
uit… in afwezigheid. Hij is 63% van
de tijd afwezig. D’haeseleer werd
door de Tijd geïdentificeerd als passieveling, als een parlementslid die
‘niks doet’. Postjespakken en niets
doen. Mensen worden door hem
voor minder profiteur genoemd.

INTERVIEW MET

Wassim Hassine,
kersvers
gemeenteraadslid
voor Samen

Stel jezelf eens voor. Wie ben jij en
wat voor persoon ben jij?
Ik ben Wassim Hassine, 22 jaar en
woon in Appelterre. Mijn passies zijn
journalistiek en sport en die zijn verweven in zowel mijn vrije tijd als mijn
werk als beeldredacteur. Sinds dit jaar
is daar ook politiek bijgekomen. Toen
ik vorig jaar gevraagd werd om op de
lijst te staan, had ik niet meteen een
antwoord klaar. Uiteindelijk ben ik in dit
avontuur gestapt, met succes want ik
ben nu gemeenteraadslid. Ik ben sociaal, enthousiast en vastberaden. Ik
doe aan politiek omdat ik bruggen tussen de gemeenschappen wil bouwen.
Wat zijn jouw eerste ervaringen in de
gemeenteraad?
Wel om eerlijk te zijn, in het begin had
ik heel veel stress, ook omdat ik daar
de jongste ben. Alles leek zo groot en
iedereen spreekt over zaken waar ik tot
dan nog nooit van had gehoord. Stilaan weet ik al heel wat meer van riolering en bestratingen af (lacht). Ik heb
ondertussen ook al deelgenomen aan
een debat in de gemeenteraad over armoede. Ik leer ontzettend snel bij over
Ninove en al zijn deelgemeenten!
Heel veel succes, Wassim!

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

Bouwen aan Ninove

