
CD&V-Ninove wenst deze immense 
uitdaging niet uit de weg te gaan. Als be-
leidspartij staan we dicht bij de mensen en 
worden we als eersten geconfronteerd met 
de behoeften en noden van de mensen. We 
zien het dan ook als onze taak om ‘zorg’ 
binnen het bereik van de zorgbehoeven-
den te brengen.

Op initiatief van onze OCMW-Voorzitter 
Paul De Schepper, onze OCMW-Raadsle-
den Bart Mignon en Hubert Soens hebben 
wij dan ook getracht om oplossingen te 
vinden voor de problemen waar we in de 
nabije toekomst met geconfronteerd zul-
len worden. 
(vervolg zie pagina 4)

Zorgen voor 
vandaag en morgen

“33 extra serviceflats” & “Dagverzorgingscentrum” 
Onze vergrijzende samenleving is een positief gevolg van de efficiëntie van onze 
gezondheidszorg, de gezondere leefgewoonten van onze bevolking en de fabel-
achtige vooruitgang van de geneeskunde. De gemiddelde leeftijd werd de jongste 
halve eeuw met nagenoeg 20 jaren verlengd waardoor de groep 60-plussers sterk 
aangroeit. Hoewel heel wat van onze senioren nog jaren zeer actief zullen blijven 
stelt dit ons toch voor de gigantische uitdaging om onze zorg- en dienstverlening 
niet alleen in stand te houden maar zelfs fors uit te breiden. 
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ninove
De crisis houdt iedereen bezig. Mensen 
zijn bezorgd om hun job, jongeren om hun 
toekomstkansen. Bedrijfsleiders vragen 
steunmaatregelen. Welzijns- en gezond-
heidsinstellingen vragen dat er ruimte 
blijft voor de gerechtvaardigde stijgende 
zorgvragen.
In een hoekje wachten tot het allemaal 
achter de rug is, is voor CD&V geen op-
tie. Ook als het vandaag niet meezit, moet 
morgen worden voorbereid. Ons uitgangs-
punt blijft: aanmoedigen wie vooruit kan, 
zorgen voor wie dreigt achter te blijven, 
kansen geven en opportuniteiten ontwik-
kelen. Daarom hebben we met de Vlaam-
se regering zeer concrete doelstellingen 
geformuleerd. Vlaanderen moet in actie 
komen om een topregio te worden waar 
iedereen meetelt en waar het goed is om 
te wonen, te werken, te ondernemen.
Daarnaast zijn er grote uitdagingen die 
het nationale niveau overschrijden: de 
klimaatverandering, energie, de financiële 
crisis. Wij hebben nood aan afdwingbare 
spelregels op wereldvlak. Op de eerste 
plaats door binnen Europa zelf orde op 
zaken te stellen, zoals bv. met de Euro-
zone en het Europese klimaatplan. Op de 
tweede plaats door op wereldvlak met één 
stem te spreken namens Europa. Hiervoor 
is een sterk Europa nodig. 
Als geen ander weet CD&V wat het is 
om verantwoordelijkheid op te nemen. 
Durven beslissen, in overleg, rekening 
houdend met wie (nu nog) aan de kant 
staat. Als het stormt, kan u op de Vlaamse 
christendemocraten rekenen.

Kris Peeters

Jean Luc Dehaene

Sterk in moeilijke tijden
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(vervolg van pagina 1)
Het verheugt ons dan ook te kunnen 
meedelen dat we willen zorgen voor 
maar liefst ‘33 extra serviceflats’ en een 
‘Dagopvangcentrum’ voor onze bejaarden 
en hulpbehoevenden. Dit centrum zal 
beantwoorden aan een reële nood die bij 
de bevolking leeft en zal de bejaarde in 
staat stellen om zo lang mogelijk zelfstan-
dig thuis te blijven wonen in zijn eigen 
omgeving. Het heeft tevens als doel om 
de mantelzorgers thuis wat te ontlasten 
van hun zware taak. Ons dagverzor-

gingscentrum zal er dus ook zijn voor de 
familie van de oudere. Een ander deel van 
het gebouw zal omgevormd worden tot 
een tiental extra service flats. Deze extra 
serviceflats zullen een perfecte uitbreiding 
vormen op de 20 reeds bestaande service-
flats van het achterliggende gebouw “de 
Lavondel”. 
Ook het oude rustoord in Ninove aan de 
Burchtdam zal met de ingebruikname van 
het nieuwe rustoord op de Centrumlaan 
een nieuwe functie krijgen. Een deel van 
deze site wensen we te gebruiken om 

ook hier het al bestaande aanbod van 
serviceflats sterk uit te breiden. De 17 
reeds bestaande serviceflats van de site 
‘Denderzicht’ zouden met maar liefst 23 
nieuwe serviceflats uitgebreid worden.
Zoals u merkt is het één van de bekom-
mernissen van CD&V-Ninove om er 
voor te zorgen dat onze bejaarden zo 
lang mogelijk autonoom kunnen leven en 
zelf beslissen over de invulling van hun 
dagelijks leven.
Zorgen voor vandaag en morgen, daar 
gaat het ons om !

Bedoeling is om deze overdekte podi-
umwagen ter beschikking te stellen van 
organisatoren van allerlei festiviteiten 
en evenementen.  Waar de huurprijs bij 
gespecialiseerde firma’s de financiële 
draagkracht van de meeste verenigingen, 
buurt- en wijkcomités ver te boven gaat, 
kan deze podiumwagen aan veel betere 
voorwaarden gehuurd worden. 
De nieuwe podiumwagen werd geleverd 
in de loop van december 2008. De toepas-
singen zijn uitgebreid: gebruiken als po-
dium voor muzikale groepen, harmonieën, 

openluchttoneel, vrij podium, enz, of zelfs 
gebruiken als overdekte tribune met staan- 
of zitplaatsen. In nauwelijks 25 minuten is 
de wagen op te zetten en u beschikt over 
een bruikbare oppervlakte van 52m2 (8m 
vooraanzicht en 6,60m diepte).

Alle inlichtingen i.v.m. de gebruiksvoor-
waarden kunt u verkrijgen bij het AGB 
Dienstenbedrijf, Paul De Montplein 10 
– 9400 Ninove. Tel. 054/31.77.20 of via 
stadsmagazijn@ninove.be

Tijdens de paasvakantie werd door de 
leverancier met de vrijwillige medewer-
king van de skaters zelf (waarvoor onze 
dank trouwens) in het stadspark een 
splinternieuw skatepark aangelegd. Voor 
de skaters eindelijk een “thuishaven” 

waar zij hun hobby in de beste omstan-
digheden kunnen uitvoeren. Dit betekent 
meteen ook het einde van het “wildska-
ten” in de stad, dus een ergernis minder 
voor de burger.  
Het skatepark is een realisatie van de 
jeugddienst, in samenwerking met de 
milieu- en de sportdienst. Dankzij die 
samenwerking trouwens, komt er bin-
nenkort ook nog een omnisportterrein op 
dezelfde locatie.

Te huur: 
podium-
wagen!

Eindelijk een skatepark in Ninove

Om het cultureel, sportief en sociaal 
leven van onze stad extra stimulansen 
te geven, werd door onze Schepen van 
Cultuur en Evenementen, Antoine 
Callebaut, het voorstel gelanceerd om 
een podiumwagen aan te kopen.

De skaters zijn al jaren vragende partij. 
En terecht! Want nergens worden zij 
geduld, noch op privé-tererein, noch op 
openbaar domein. Maar eindelijk is het 
zover.
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De buurtbewoners richtten dan ook een 
actiecomité op en begonnen een petitie 
tegen de komst van dit bedrijf naar Pollare 
en vroegen aan de stad om de bouwaan-
vraag te weigeren. CD&V-Ninove en in 
het bijzonder onze bevoegde Schepen 
Freddy Van Eeckhout hadden begrip voor 
hun  bezorgdheid maar er bestond geen 
enkel juridisch argument om deze vergun-
ning te weigeren. Bij de opmaak van de 
gewestplannen werd het gebied immers 

ingekleurd als ambachtelijke zone. In ste-
denbouwkundig opzicht was er dus niets 
aan de hand. Het schepencollege zou dan 
ook verplicht geweest zijn om een gunstig 
advies te verlenen. 
Schepen Freddy Van Eeckhout legde de 
bezorgdheid van de buurtbewoners echter 
niet naast zich neer en zocht achter de 
schermen naar een menselijke oplossing 
die alle partijen tevreden kon stemmen. 
Hij vond een originele oplossing voor het 
probleem via een ruil van gronden. De 
firma schenkt de industriegrond in Pollare 
aan de stad en krijgt in ruil een perceel in 
de KMO-zone van Appelterre-Eichem. 
Deze KMO-zone beschikt immers over 
goede invalswegen en er zal geen sprake 
meer zijn van geluidsoverlast voor buurt-
bewoners.

CD&V-Ninove heeft het eerste voorstel 
m.b.t. deze formatie dan ook grondig 
geëvalueerd. Dit heeft geleid tot een 
globaal plan waaraan wij uitvoering 
wensen te geven. Tijdens het overleg 
dat plaats vond tussen de verschillende 
meerderheidspartijen hebben we onze 
opmerkingen en standpunten aan onze 
coalitie-partners overgemaakt. 
We zijn van mening dat we in ons beleid 
er continu moeten naar streven om onze 
dienstbaarheid naar de bevolking te 
verbeteren en aan te passen waar nodig. 
Wij moeten hierbij onze werkmethoden 
en –processen kritisch durven te bekij-
ken. De personeelsformatie zoals deze nu 
wordt voorgelegd moet dan ook als een 
overgangsformatie worden beschouwd 

omdat er naar ons gevoel een oneven-
wicht bestaat tussen de werklast van de 
verschillende diensten, ondermeer door 
de oprichting van het AGB. Een door-
lichting van de werkmethoden en een 
betere sturing van de toegepaste proces-
sen (met ondersteuning van informatica-
toepassingen) moeten dringend worden 
opgezet en extern begeleid. Dit moet 
uiteindelijk leiden tot een herverdeling 
van de taken. Om hieraan de nodige 
ondersteuning te geven en om een perfor-
mante organisatie uit te bouwen die een 
maximale en eigentijdse dienstverlening 
kan geven stellen we voor om zonder 
uitstel een tweede informaticus aan te 
werven. 
CD&V-Ninove wenst ten aanzien van het 
in dienst zijnde personeel een transpa-
rant, rechtvaardig  en efficiënt perso-
neelsbeleid te voeren waarbij we o.a. een 
goede communicatie naar de werknemers 
als een essentieel onderdeel zien van een 
modern personeelsbeleid. Verder moeten 
alle in dienst zijnde personeelsleden in 
de formatie worden opgenomen en dit 

voor een volledige benuttiging welke 
ook hun huidig tewerkstellingsniveau is. 
Ze moeten worden opgenomen voor een 
functie waarop ze volgens hun diploma 
aanspraak maken. We zijn eveneens van 
mening dat, zoals het past in een modern 
personeelsbeleid, de personeelsleden de 
kans moeten krijgen om in te stappen in 
een stelsel van gedeeltelijke loopbaan-
onderbreking indien ze dit wensen. Dit 
kadert in een bredere visie van CD&V 
m.b.t. de combinatie van ‘arbeid & ge-
zin’ en ‘zorg voor anderen’. Tussentijdse 
vervangingen moeten in een eerste fase 
via interne mobiliteit tussen de diensten 
onderling opgevangen worden, waarbij 
alleen voor gespecialiseerde betrek-
kingen een uitzondering kan worden 
gemaakt .Tenslotte wensen wij dat  alle 
nieuwe nog niet ingenomen functies  
gelijktijdig bij werving en bevordering 
worden uitgeschreven om op die wijze 
alle mogelijke kansen te geven zowel 
aan in dienst zijnde werknemers als aan 
externe kandidaten. 

Oplossing 
Dossier Buyl te Pollare

Personeelsformatie 
stad Ninove

Toen enkele maanden geleden de firma 
Buyl, een bedrijf in grond- en afbraak-
werken, een industrieterrein verwierf 
te Pollare en een bouwaanvraag deed 
voor de bouw van een nieuwe loods, 
vreesden de buurtbewoners toenemend 
vrachtverkeer en geluidshinder. 

Om een antwoord te bieden aan de 
steeds toenemende vraag naar dienst-
verlening is het noodzakelijk om de 
personeelsformatie van de stad Ninove 
aan te passen. Deze formatie staat dan 
ook terecht hoog op de agenda van de 
verschillende meerderheidspartijen.
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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 : 5 euro. Aarzel dus niet en contacteer onze voorzitter : 
Franky D’hauwer - tel. 0478/88.78.44 
of franky.dhauwer@telenet.be

Lid worden 
van CD&V-
Ninove

Onze 
gemeenteraadsfractie

Freddy Van Eeckhout
schepen

Marc Nachtergaele
schepen

Antoine Callebaut
schepen

Hans Van Der Haegen
gemeenteraadslid

Georgette De Kegel
gemeenteraadslid

Octaaf Van Ongeval
gemeenteraadslid

Rita Bockstael
gemeenteraadslid

Veerle Cosijns
gemeenteraadslid

V
er

an
tw

oo
rd

el
ijk

e 
ui

tg
ev

er
: P

ie
te

r 
D

em
ee

st
er

 R
e(

d)
ac

tie
ad

re
s:

 C
D

&
V

-D
ir

ec
t, 

W
et

st
ra

at
 8

9 
- 

10
40

 B
ru

ss
el

 F
ax

: 0
2-

23
8 

38
 6

0 
- 

e-
m

ai
l: 

di
re

ct
@

cd
en

v.
be

NINO054.indd   4 11-05-2009   14:37:11


