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ninove

Begin september werd het volledig 
gerenoveerd ‘Oud Stadhuis’ door 
Schepen Freddy Van Eeckhout en 
kersvers Schepen Veerle Cosyns 
officieel ingehuldigd. Het restaura-
tiedossier was een werk van lange 
adem, maar het eindresultaat mag 
zeker gezien worden. 

Het ‘Oud Stadhuis’ is volledig in zijn 
vroegere glorie hersteld en zorgt er-
voor dat de culturele dienst, het cultu-
reel centrum en de bibliotheek fysiek 
verenigd zijn; dit wordt het kloppend 
hart van cultureel Ninove!
Na een eerste geslaagde fase van 
restauratie van de buitengevels werd in 
tweede instantie de binnenafwerking 
in september van dit jaar voltooid. De 
originele  gemarmerde schilderingen 
werden minutieus gerestaureerd. Zon-
der afbreuk te doen aan de cultuur-his-
torische waarde van dit erfgoed werd 
het gebouw ook aangepast rekening 
houdend met de huidige toegankelijk-
heidsnormen. 
Even een kort overzicht van de func-
ties van de verschillende ruimtes. Op 
het gelijkvloers bevinden zich de dien-
sten cultuur, evenementen en informa-
tie. Zij zorgen voor ondersteuning en  
informatie over culturele activiteiten 
en evenementen. De eerste verdieping 
herbergt het pronkstuk, nl. de trouw-
zaal waar sinds oktober opnieuw de 
huwelijksplechtigheden plaats vinden. 
Een multifunctioneel lokaal, zowel 

bruikbaar als tentoonstellingsruimte 
of  vergaderzaal vult dit aan. Ook de 
tweede verdieping is volledig ingericht 
als tentoonstellings-ruimte. Elke ver-
eniging of particulier kan deze ruimte 
huren.
Bij de heraanleg  van het voorplein-
tje van het ‘Oud Stadhuis’ werd een 
standbeeld ingeplant. De grootvader 
en zijn kleindochter staan symbool 

voor de lange weg van jeugdig dy-
namisme naar stille  berusting. De 
zorgzaamheid waarmee beide genera-
ties met mekaar omgaan creëert een 
vredevol gevoel op dit nieuw rustpunt 
pal in het handelscentrum van onze 
stad. CD&V Ninove is bijzonder ver-
heugd dat onder initiatief van Schepen 
Freddy Van Eeckhout, het hart van het 
‘Oud Stadhuis’ een nieuw leven krijgt.

CD&V Ninove wenst u een fantastisch 2011

‘Oud stadhuis’ volledig hersteld 
in zijn vroegere glorie



4 .direct Informatieblad CD&V 

Onze jongste Ninovietertjes (en 
hun mama’s en papa’s) wachten er 
al meerdere jaren op: een nieuwe 
speeltuin in het stadspark.

Na de Finse piste, het skatepark, het 
omnisportpark, de nieuw aangelegde 
wandelpaden en  recent de nieuwe zit-
banken, wordt als sluitstuk nu ook de 
totaal verouderde speeltuin aangepakt. 
En hoe! Tabula rasa met de oude speel-
tuigen en een volledig nieuw concept. 
Veel avontuurlijker, met “natuurlijke” 
reliëfverschillen, speeltuigen gemaakt 
uit eigentijds, milieuvriendelijk en 
duurzaam materiaal. Een concept dat 
ontstaan en gegroeid is tijdens meer-
dere overlegvergaderingen met ver-
tegenwoordigers uit de jeugdraad, de 
jeugddienst en geïnteresseerde ouders. 

Voorlopig is het nog een bouwwerf, 
maar net zoals de Feniks uit zijn as 
herrijst, zal de nieuwe speeltuin nog 
vóór de lente van volgend jaar speel-
klaar zijn. We wensen alle kinderen 
van Ninove nu reeds een “mega-speel-
tuin-vriendelijk” 2011 en natuurlijk …
nog vele jaren erbij!     

Verder zorgen 
voor morgen
Nadat de bewoners van het rust-
oord in Denderwindeke samen met 
de bewoners van het rustoord in 
Ninove eerder dit jaar hun intrek 
hebben genomen in het nieuwe 
rustoord aan de Centrumlaan, zijn 
we volop begonnen met de plannen 
voor de herinrichting van de site in 
Denderwindeke. 

CD&V Ninove is voorstander van de 
inplanting van een dagverzorgings-
centrum, bestemd voor bejaarden die 
nog zelfstandig wonen of met hulp 
van familie thuis wonen, maar gedu-
rende de dag toch een opvang zoeken. 
Een ander deel wensen wij om te 
vormen tot extra serviceflats. Deze 
extra flats zullen een perfecte uitbrei-
ding vormen op de 20 reeds bestaande 
serviceflats van het achterliggende 
gebouw “de Lavondel”. Deze plan-
nen zullen gerealiseerd worden in 
samenwerking met Solva, het inter-
gemeentelijk samenwerkingsverband 
voor ruimtelijke ordening en socio-
economische expansie in Zuid-Oost 
Vlaanderen. Het is de intentie om, na 
de beslissing in de OCMW-raad, op 
korte termijn met de werkelijke bouw 
te starten.  

Antoine Callebaut 
40 jaar gemeenteraadslid 
Op maandag 11 oktober was het precies 40 jaar geleden dat Antoine Callebaut 
voor het eerst verkozen werd als gemeenteraadslid. Sindsdien zetelde hij onon-
derbroken in de gemeenteraad. Tijdens een vergadering van ons seniorenbestuur 
werd hij hiervoor en ter gelegenheid van zijn afscheid als Schepen gevierd. 

Een nieuwe speeltuin 
  in het stadspark!
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Als toenmalig Schepen van Financiën nam Freddy van Eeckhout tijdens 
een vorige bestuursperiode het initiatief om de stadsschuld drastisch 
te verminderen en op die wijze de Ninoofse bevolking te vrijwaren van 
nieuwe belastingen. 

Schepen-
wissel &

OCMW-
wissel

Actie tegen geweld 
op vrouwen!
Vrouw & Maatschappij Ninove voerde op vrijdag 19 november actie aan het 
station van Ninove. Aanleiding was de jaarlijkse wittelintjesactie tegen geweld 
op vrouwen met als centraal thema dit jaar : “laat geld geen wapen zijn in een re-
latie”. Co-voorzitsters Veerle Cosyns en Lieve Van Eeckhout vroegen samen met 
CD&V-mandatarissen en bestuursleden steun aan de pendelaars voor hun actie.

Een nieuwe speeltuin 
  in het stadspark!

Ninove: op weg naar 
een schuldenvrije stad!

Freddy Van Eeckhout sloot toendertijd een Ka-
derakkoord met de financiële instelling zodat een 
flexibel beheer van schulden mogelijk werd, dit 
akkoord is vandaag nog steeds actueel. Op basis 
hiervan wordt de verdere schuldafbouw  door de 
bestuurspartijen en de huidige schepen van Finan-
ciën  consequent voortgezet, zodat  een volgende 
bestuursperiode kan starten met een zo goed als 
schuldenvrije stad. CD&V dankt de coalitiepart-
ners die hierdoor mede een visie op lange termijn 
onderschreven en waarbij het belang van de Ni-
noofse belastingbetaler centraal wordt gesteld. 

Begin januari zal Lieve Van Eeckhout de eed 
afleggen als OCMW-raadslid, ze volgt hiermee 
Bart Mignon op die de eerste 4 jaar van het ambt 
voor zijn rekening nam.

Op 1 september heeft Veerle Cosyns de eed 
afgelegd als schepen van cultuur, evenementen, 
bibliotheek en academie +3. Zij volgt hiermee 
Antoine Callebaut op die bij aanvang van deze 
legislatuur bereid was zijn mandaat te delen met 
een jongere kracht.  
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Lid worden van CD&V-Ninove
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 wel-
komsttarief : slechts 5 euro. Aarzel dus niet en contacteer onze voorzitter : 
Franky D’hauwer – tel. 0471/60.55.37 of franky.dhauwer@telenet.be
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Onze gemeenteraadsfractie

Paul De Schepper Hubert Soens Bart Mignon

Onze OCMW-fractie


