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NINOVE

Onder de vorige bestuurs-

periode werd door CD&V-

Ninove en onze coalitie-

partner beslist om het oude 

zwembad om te bouwen tot 

een ‘Jeugdcentrum’. Dit cen-

trum moet het kloppende 

hart worden van de jeugd-

werking van onze stad. Nu 

al werd een samenwerkings-

overeenkomst afgesloten met 

de vzw CAW Delta (Centrum 

voor Algemeen Welzijn). Deze 

beschikken over een afdeling 

jeugdwerking die - zij het elk 

op autonome basis - graag 

wil samenwerken met onze 

stadsdiensten. De stad biedt 

de accommodatie aan en het 

CAW zorgt voor de nodige 

uitbreiding van onze jeugd-

dienst: een pure win-win situ-

atie. 

Het jeugdcentrum beschikt 

ook over een fuifzaal die met 

sterk geluidsisolerend materi-

aal volledig in de kelders van 

gebouw is ingekapseld zodat 

geluidshinder voor de buurt 

zo goed als uitgesloten wordt. 

Met de gebruikers zullen con-

crete afspraken worden ge-

maakt en met de veiligheids-

diensten wordt nu al druk 

overlegd om er van in het be-

gin voor te zorgen dat ook de 

hinder rond het gebouw tot 

een strikt minimum wordt be-

perkt. Met de buurtbewoners 

zal nog vóór de opening ruim 

overleg gepleegd worden.

De ‘academie voor beeldende 

kunst’ en de ‘academie +3’ 

(academie voor senioren) 

worden eveneens in het totaal 

gerenoveerd gebouw gehuis-

vest. Het zal ook onderdak 

bieden aan de drugspreventie-

ambtenaar en de begeleid(st)

er ‘alternatieve straffen’. 

De verbouwing zit op dit 

ogenblik in de afwerkingfase 

zodat het gebouw in de loop 

van deze zomer volledig klaar 

zal zijn. De volledige verbou-

wing zal ongeveer 2.000.000€ 

hebben gekost, een fors bedrag 

maar daartegenover staat een 

gebouw dat over alle mo-

derne voorzieningen beschikt 

en onderdak biedt aan de Ni-

noofse jeugdwerking, onze se-

nioren (academie +3!), en aan 

kinderen, jongvolwassen en 

volwassen leerlingen uit het 

deeltijds kunstonderwijs (aca-

demie beeldende kunst). 

De of�ciële opening van het 

‘Jeugdcentrum’ is voorzien 

op 2, 3 en 4 oktober. Deze 

datum werd in overleg met de 

jeugdraad zo gekozen, omdat 

het niet zou kunnen dat we 

een jeugdcentrum openen in 

de examenperiode en vakan-

tiemaanden, en dus zonder de 

aanwezigheid van de jonge-

ren zelf. Wij kijken er al sa-

men met de Ninoofse jeugd 

naar uit! 

CD&V Ninove is zeer gelukkig 

met dit nieuwe centrum, ook 

al omdat het hier om een ver-

wezenlijking gaat die, hoewel 

in het centrum van de stad ge-

vestigd, zijn doelpubliek vindt 

in alle deelgemeenten van 

Groot-Ninove.

Marc Nachtergaele

Schepen van Jeugd

Wat jaren een droom was voor de Ninoofse jongeren wordt binnen enkele maanden werkelijkheid. Ninove krijgt een heus 

‘Jeugdcentrum’ met fuifzaal. Het oude zwembad herrijst uit zijn as en wordt.

“De Kuip”
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In ons verkiezingsprogram-

ma stelden wij de service 

naar onze burgers priori-

tair. De belastingbetaler 

heeft recht op een nette stad, 

goed onderhouden wegen, 

degelijk aangelegde en on-

derhouden voet- en �etspa-

den. Samen met de huidige 

bestuursmeerderheid gingen 

wij de opdracht aan om 

een organisatiestructuur op 

te zetten die op een accu-

rate en professionele wijze 

deze service kan realiseren. 

Binnen onze groep werd er 

bovendien op aangedron-

gen dat elk probleem, los 

van de aanvrager correct 

en éénduidig moest worden 

behandeld, met een zo groot 

mogelijke transparantie naar 

de burger toe. Het opstarten 

van een internetmeldpunt 

waarbij zaken transparant 

kunnen opgevolgd worden 

is hiervoor opgestart. (SIS = 

http://sis.ninove.be/)

In de voorbije maanden was 

gebleken dat een andere or-

ganisatievorm nodig was om 

deze positieve veranderin-

gen te bestendigen. Daarom 

heeft het schepencollege be-

sloten om een autonoom ge-

meentebedrijf op te richtten. 

Dit werd goedgekeurd in de 

gemeenteraad van 19 maart.

Het nieuw Autonoom Ge-

meente Bedrijf, AGB dien-

stenbedrijf Ninove (het eer-

ste in Vlaanderen), behartigt 

alle onderhoudsactiviteiten 

voor de wegen, groenvoor-

zieningen en het patrimo-

nium. Het huidige stadsma-

gazijn wordt aangevuld met 

onderhoudsopdrachten door 

derden, de uitleendienst 

en de poetsdiensten. Deze 

werkzaamheden komen alle-

maal terecht in deze nieuwe 

organisatie.

Alle betrokken medewer-

kers gaan op in het nieuwe 

bedrijf met alle wettelijke 

verworvenheden, inclusief 

anciënniteit. Niemand hoeft 

zich dus zorgen te maken. De 

medewerkers werden hier-

van op de hoogte gebracht. 

Het nieuwe AGB zal bij zijn 

opdracht ook oog hebben 

voor sociale tewerkstelling 

met gepaste omkadering.

Bij de oprichting van het AGB 

Dienstenbedrijf Ninove werd 

gekozen voor een zo breed 

mogelijke vertegenwoordi-

ging in de bestuursorganen. 

Daarom werden, en dit is wel 

uitzonderlijk in Vlaanderen, 

de oppositiepartijen eveneens 

uitnodigd om bestuursver-

antwoordelijkheid te dragen 

en mee te helpen om onze 

dienstbaarheid naar de be-

volking te verbeteren. Twee 

van de drie oppositiepartijen 

verkozen om vooralsnog niet 

mee te werken 

Een gemiste kans voor een 

groter democratisch gehalte 

bij de besluitvorming en ook 

voor de bevolking die gebaat 

is bij een continuïteit van de 

dienstverlening, los van be-

stuursmeerderheden en -ak-

koorden. CD&V Ninove 

wenst dit bedrijf alle succes 

toe.

Dit dossier werd bij de aan-

vang van de buitenrestaura-

tie opgestart en op aanraden 

van de dienst onroerend erf-

goed van de Vlaamse over-

heid verschillende malen 

herwerkt en de�nitief inge-

diend bij de Vlaamse over-

heid in 2007. Freddy Van 

Eeckhout vroeg als Schepen 

van patrimonium herhaal-

delijk aan de minister om 

een spoedige beslissing in 

dit dossier te willen nemen 

aangezien het gebouw zich 

in het oude stadscentrum 

bevindt en mede imagobe-

palend voor de stad is. 

De laatste maal gebeurde 

dit naar aanleiding van de 

“spokenjacht” van de Ni-

noofse carnavalgroep “Nie 

Geweun”, die drie weken 

voor carnaval binnendrong 

in het oude stadhuis en het 

gebouw als spookhuis uit-

beeldde op hun praalwagen 

tijdens de carnavalstoet en 

zo de krantenkoppen haal-

de.

Reden genoeg voor onze 

schepen om de minister 

nogmaals te wijzen op de 

erbarmelijke toestand van 

het gebouw. Deze keer 

blijkbaar met succes en met 

dank aan “Nie Geweun”.

Via een persartikel -de stad wacht nog altijd op een of�ciële 

bevestiging- vernamen wij dat Vlaams minister Van Mechelen 

een restauratiepremie verleende voor het restauratiedossier 

van het interieur van het oude stadhuis. 

Oprichting AGB Dienstenbedrijf Ninove

MINISTER GEEFT GROEN LICHT VOOR 
RESTAURATIEDOSSIER OUD STADHUIS



Tijdens de bevragingsron-

den van het cultuurbeleids-

plan 2004-2007 kwam er 

een duidelijke vraag, vooral 

omdat het cultuurcentrum in 

de maanden juli en augustus 

gesloten is, om een zomer-

programmatie in openlucht 

op te starten. Onder impuls 

van Schepen Antoine Calle-

baut en de toenmalige cul-

tuurbeleidcoördinator werd 

in 2004 de start gegeven van 

de ondertussen welbekende 

“Donderdagen”.

De laatste jaren wordt er 

vooral gefocust op acts die de 

directe confrontatie met het 

publiek aangaan: van Stand 

up comedy van Bert Kruis-

mans over het improvisatie-

theater, de vuurshows tot het 

summum van straatcircus in 

België en Europa. Met Cir-

que D’irque werd één van 

Europa’s beste straatarties-

ten naar Ninove gehaald. 

Elk jaar werd ook een prach-

tige af�che gemaakt met het 

volledige programma. De 

laatste twee jaar kozen we 

voor vaste lay-out, waardoor 

de af�che herkenbaar is. On-

dertussen zijn wij aan de 5de 

editie toe. 

Naar jaarlijkse traditie or-

ganiseert de dienst Cultuur 

ook deze zomer “de don-

derdagen” met opnieuw een 

gevarieerd aanbod. Elke 

donderdag in juli en augus-

tus om 20 u kan je in het am-

�theater (in de schaduw van 

cc De Plomblom”) genieten 

van straattheater en straat-

acts. Bij regenweer kunnen 

de voorstellingen uitwijken 

naar de theaterzaal van CC 

de Plomblom.

Het gebouw telt 169 bedden, 

waarvan 145 op een eenper-

soonskamer en 24 op twee-

persoonskamers. 

Nieuw is de exploitatie van 

4 kamers voor kortverblijf. 

Deze zijn bedoeld voor de 

opvang van senioren waar-

voor de thuiszorg om een of 

andere reden tijdelijk in het 

gedrang komt.

Als CD&V hebben wij er sa-

men met onze coalitiepart-

ner voor gezorgd dat het een 

eigentijds gebouw wordt. 

Zo hebben wij tal van voor-

zieningen die kaderen onder 

de term ‘duurzaam bouwen’ 

laten opnemen in de ver-

schillende dossiers van ruw-

bouw, buitenschrijnwerk, 

omgevingsaanleg, sanitair, 

verwarming, ventilatie en 

elektriciteit.

De installatie van fotovoltaï-

sche cellen, voor het opwek-

ken van elektriciteit, en de 

plaatsing van een zonneboi-

ler voor de warm water pro-

ductie, werden bij de start 

van de dossiers niet weer-

houden.

Bij de constructie van het 

gebouw hebben wij echter 

al  voorzien, dat de plaat-

sing van deze systemen op 

een later tijdstip toch nog 

probleemloos kan gebeuren, 

bijvoorbeeld wanneer deze 

technieken beter op punt 

staan, en/of wanneer daar 

ook budgettair de nodige 

ruimte voor is.

Denken aan vandaag en mor-

gen, daar gaat het ons om!

Goed een jaar na de aanvang der werken heeft het nieuwe 

woon- en zorgcentrum van het OCMW echt vorm gekre-

gen. De werken aan het nieuwe gebouw verlopen volgens de 

vooropgestelde timing, zodat wij nog steeds voorzien dat het 

woon- en zorgcentrum, na de zomervakantie van 2009, onze 

bewoners zal ontvangen.

DE DONDERDAGEN: 

Een schot in de 
“culturele” roos
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Nieuw Woon- en Zorg-
centrum te Ninove
Stand van zaken
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