
Het nieuwe OCMW-gebouw kreeg de 
klinkende naam “Klateringen”. Een idee 
van onze OCMW-voorzitter Paul De Schep-
per omdat men al van bij de aanvang van de 
werken geconfronteerd werd met het element 
water in al zijn vormen.
“Zo bleef er een beekje dwars over het ter-
rein stromen, tussen de nieuw geplaatste 
betonpalen. Het beeld van dat beekje riep 
bij mij het klaterend geluid op van stromend 
water… De levendige, klaterend geluiden 
van stromend water zetten zo vaak aan tot 
mijmeren en brengen de nodige rust. Wij 
hopen dan ook dat het woonzorgcentrum een 
plaats mag zijn, waar men rustig kan nage-
nieten van zoveel mooie herinneringen.”
Het nieuwe gebouw telt 169 bedden, waar-
van 145 eenpersoons- en 24 tweepersoonska-
mers. Nieuw is de exploitatie van 4 kamers 
voor kortverblijf. Deze zijn bedoeld voor 
de opvang van senioren waarvan de thuis-
zorg om een of andere reden tijdelijk in het 
gedrang komt.
Een realisatie waar CD&V-Ninove bijzonder 
fier op is !
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“CD&V Ninove
wenst u

een fantastisch
2010
toe”Onze CD&V-mandatarissen & Voorzitter

Deuren open in het
woonzorgcentrum ‘Klateringen’
Eerstdaags verhuizen de bewoners van de rustoorden aan de 
Burchtstraat te Ninove en de Edingsesteenweg te Denderwin-
deke naar het nieuwe gebouw aan de Centrumlaan. 
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1ste Ninoofse Autovrije zondag
was meteen een succes

Restauratiedossier

‘Oud
stadhuis’

Zomers succes voor
skatepark en omnisportterrein

Stedelijke Academie
neemt intrek in nieuwbouw

Ninove nam dit jaar voor de eerste maal deel aan het Europees initiatief dat 
mensen wil doen nadenken over het gebruik van de auto in de stad. Onze sche-
pen voor ‘Jeugd en Leefmilieu’ Marc Nachtergaele was al jaren vragende partij 
om zich aan te sluiten bij dit initiatief. Toen dit jaar verschillende stadsdiensten 
en verenigingen de handen in elkaar sloegen om een volwaardig programma uit 
de werken, was als snel het voltallige schepencollege voor het idee gewonnen. 
Een greep uit het activiteitenaanbod : fietstrajecten, marathon, Ninove speelstad 
met verschillende workshops en knutselfabriekjes. Wie er dit jaar niet bij was, 
kan volgend jaar zeker op de afspraak zijn.

Nadat Schepen Freddy Van Eeck-
hout, o.a. bevoegd voor patrimonium, 
vorige jaren al herhaaldelijk aan de 
minister vroeg om een spoedige be-
slissing in dit dossier, is de restauratie 
nu bijna voltooid. Volgend jaar zal het 
historisch gebouw opnieuw in gebruik 
kunnen genomen worden. Het is de 
bedoeling dat de culturele diensten 
van onze stad verhuizen naar het 
‘Oude Stadhuis’ zodat ze zeer dicht in 
de nabijheid van het C.C. De Plom-
bom en verbonden met elkaar kunnen 
werken. Daarnaast zal de dienst Cul-
tuur door de bijkomende ruimten de 
kans krijgen meer tentoonstellingen 
en andere evenementen te organiseren.

Het nieuwe skatepark en het omnisportterrein was de voorbije zomer een schot 
in de roos bij onze jeugd. Volgende stap in de opwaardering van het stadspark 
is de vernieuwing van het aangrenzende speelplein.

De Stedelijke Academie voor Muziek, 
Woord en Dans heeft bij de aanvang 
van het nieuwe schooljaar haar intrek 
genomen in een prachtige nieuwbouw. 
De Ninoofse gemeenteraad besliste 

onder impuls van schepen Marc Nach-
tergaele een nieuwbouw op te trek-
ken omdat de vorige lokalen aan de 
Oude Kaai niet langer voldeden aan 
de huidige normen van het deeltijds 
onderwijs. Over de inrichting van het 
gebouw werd grondig nagedacht. Veel 
aandacht ging naar de akoestiek door 
het gebruik van aangepaste materialen 
en de vorm van de lokalen, geen enkel 
lokaal grenst rechtstreeks aan een 
ander leslokaal. Het gebouw beschikt 
eveneens over een auditorium, dat 
plaats biedt aan 163 toeschouwers en 
waarin kleinere voorstellingen kunnen 
plaatsvinden.
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Sociale woningbouw in Ninove

Evaluatie Jeugdcentrum

 ‘De Kuip’

Het nieuwe Grond- en Pandenbeleid 
(van kracht sinds 01/09/2009) voorziet 
een ‘sociaal objectief per gemeente’. 
Concreet betekent dit dat elke ge-
meente een aantal te realiseren sociale 
huur- en koopwoningen moet reali-
seren binnen de periode 2009-2020. 
Voor Ninove betekent dit dat er 253 
sociale woningen moeten bijgebouwd 
worden tegen ten laatste 2020. In 
vergelijking met de ons omringende 
steden beschikt Ninove procentueel al 
over meer sociale woningen : Ninove  
5,09%, Denderleeuw 4,35%, Aalst 
3,77%, Geraardsbergen 2,33% en Zot-

tegem 2,21%. CD&V-Ninove heeft de 
voorbije jaren reeds geijverd voor een 
groter sociaal woonaanbod. Hier-
door lopen er in onze stad, o.a. onder 
impuls van onze schepen Freddy Van 
Eeckhout, al een aantal bouwprojecten 
in uitvoering of voorbereiding voor 
een totaal van 170 sociale huur-appar-
tementen, 41 sociale koopwoningen, 
42 sociale kavels en 4 woningen voor 
mindervaliden. We gaan er als par-
tij voluit voor om de uitdaging qua 
sociale huisvesting in onze stad aan te 
pakken en betaalbare woningen op de 
huurmarkt aan te bieden.

Een jaar na de feestelijke opening van 
ons jeugdcentrum “De Kuip” was het 
tijd voor een grondige evaluatie. Onze 
schepen van jeugd Marc Nachterga-
ele ging dan ook samen zitten met de 
jeugdconsulent,  medewerkers van de 
jeugddienst en vertegenwoordigers 
van de lokale politie en brandweer. 
De evaluatie vanuit al deze diensten is 
zeer positief. Vooral het inzetten van 

fuifcoaches binnen en buiten, zorgt 
voor een betere controle en opvolging. 
Bovendien verloopt de communica-
tie tussen politie en fuifcoaches zeer 
goed waardoor heel vaak kan geanti-
cipeerd worden op potentiële proble-
men. In de  toekomst zal ook werk 
gemaakt worden van de oprichting 
van een ‘jeugdcentrumraad’. Hierin 
zullen verschillende partners (stads-

bestuur, jeugdraad, buurtbewoners, 
fuifcoaches, politie, …) samen zetelen 
om de werking van het jeugdcentrum 
en in het bijzonder de fuifzaal per-
manent te evalueren en bij te sturen 
indien nodig. 

Vrouw & Maatschappij Ninove voerde op vrijdag 20 november ll. actie aan het 
station van Ninove. Aanleiding was de jaarlijkse wittelintjesactie tegen geweld 
op vrouwen met als centraal thema dit jaar : de straffeloosheid van seksueel 
geweld. Co-voorzitsters Veerle Cosyns en Lieve Van Eeckhout vroegen samen 
met CD&V-mandatarissen en bestuursleden steun aan de pendelaars voor hun 
actie.

Actie
tegen geweld
op vrouwen!

reservatie:
054/34.10.01

Vrijdag
7 mei 2010
cc De Plomblom
Graanmarkt 12
20.30 uur

Warm aanbevolen : 

Will tura
in concert
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We zoeken nog meer mensen met 
zin voor initiatief, verfrissende 
ideeën en met een visie op morgen. 
Blijf niet aan de zijlijn staan maar 
gebruik uw stem, geef uw mening, 
discussieer en denk actief mee 
over het beleid in onze buurt en 
gemeente. U bepaalt de sterkte van 
onze partij! 

Een nieuw lid betaalt voor zijn/haar 
1ste jaar lidmaatschap een speciaal 
welkomsttarief : slechts 5 euro. 

Aarzel dus niet en contacteer onze 
voorzitter : Franky D’hauwer 
tel. 0478/88.78.44 of 
franky.dhauwer@telenet.be

Lid
worden

Onze gemeente-
raadsfractie

?
van CD&V-Ninove

Paul De Schepper

Freddy Van eeckhout

Hans Van Der Haegen

Rita Bockstael

Marc Nachtergaele

Georgette De Kegel

Veerle cosyns

Antoine callebaut

Octaaf Van Ongeval

Hubert Soens Bart Mignon

Onze OcMW-fractie


