
Onze plaatselijke schepenen Veerle 
Cosyns en Paul De Schepper lieten voor 
de komende verkiezingen de eer aan Ti-
neke Van der Donck en Anja Beeckman. 

Tineke zal van op de 13e plaats 
voor de kamer, CD&V versterken. Zij is 
OCMW-raadslid en voorzitster van de 
JONGCD&V. Zij woont samen met haar 
man David Soens en hun zoontje Wout in 

Aspelare. Naast haar professionele leven 
is zij actief in verschillende organisaties. 
SV Voorde speelt hier een belangrijke rol 
in.  

Anja vind je terug op de 18e plaats voor 
het Vlaams Parlement. Anja is voorzits-
ter van de CD&V-vrouwenafdeling ‘V&M’ 
en voorzitster van ACW-Ninove. Zij woont 
in Ninove en naast haar taak binnen het 

onderwijs gaat haar energie naar haar 3 
kinderen, Daan, Nele , Fien en haar man 
Jeroen Lettens. 

Deze twee dames die als twee actieve 
en positieve bijtjes binnen en buiten Nin-
ove bekend staan, zullen in deze verkie-
zingen alles uit de kast halen om Ninove 
en omstreken mee op de kaart te zetten 
bij de komende verkiezingen.

STERKE VROUWEN, STERKER LAND
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De Kuip
Waar jongeren even halt houden

Om de binnenstad aantrekkelijker te maken voor handelaars en bezoekers kan Ninove 
rekenen op Europese steun. Door de bouw van het shoppingcentrum en het feit dat baan-
winkels zich meer en meer vestigen langs de Ring en aan de rand van de stad, hebben 
handelaars het moeilijk om zich in de binnenstad te handhaven. De stad heeft al inspan-
ningen gedaan om de winkelstraten en pleinen aantrekkelijker te maken: Centrumlaan 
en Graanmarkt werden heraangelegd. De stad wil nu via dit Europees project handelaars 
en eigenaars van handelspanden in de binnenstad stimuleren om ook hun panden aan te 
pakken. Vernieuwde gevels zorgen immers voor een aantrekkelijker straatbeeld.

Handelspandenbeleid stad Ninove 
in samenwerking met Europa

CD&V is de enige partij met een sterke 
nationale én lokale verankering. Omdat we 
dit echt belangrijk vinden. Zo bouwen we 
samen aan het Vlaanderen waarin we graag 
willen leven.

Overal waar opbouwend werk wordt gedaan 
vind je CD&V’ers. Waar de nood er is, gaan 
we tot de actie over en werken we samen 
op verschillende beleidsniveaus. Door de 
zaken samen aan te pakken, samen creatief 
te zijn en samen te ondernemen blijken we 
tot grote daden in staat: projecten en rea-
lisaties waar we allemaal goed gezind van 
worden, tot voordeel van iedereen. 

Eenzelfde redenering volgen wij om het 
beleidsniveau te bepalen. Als een gemeente 
een zorg ter harte neemt moet de regering 
dit niet in haar plaats doen. Maar de overheid 
verdeelt de beschikbare middelen opdat een 
duurzaam sociaal-economisch beleid onze 
welvaart, welzijn en leefomgeving ook voor 
de toekomst veilig kan stellen. En dit met 
sociaal rechtvaardige, genereuze en betaal-
bare voorzieningen voor iedereen die daar 
nood aan heeft. Ook in onze gemeente vind 
je daar voorbeelden van.

Sterkere 
samenwerking
Sterkere buurten

Onder de vorige bestuursperiode werd het 
oude zwembad omgebouwd tot een ‘Jeugd-
centrum’. Dit centrum is ondertussen het 
kloppende hart geworden van de jeugdwer-
king van onze stad. 

Ook de ‘academie voor beeldende  kunst’ en 
de ‘academie +3’  (academie voor senioren) 
werden eveneens in het totaal gerenoveerd 
gebouw gehuisvest. 
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Recentelijk werd het ‘Oud Stadhuis’ volledig 
gerenoveerd.  

Het restauratiedossier 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 ervoor 
dat de culturele dienst, het cultureel centrum 
en de bibliotheek fysiek verenigd zijn; dit werd 
sindsdien het kloppend hart van cultureel Nin-
ove! Bij de heraanleg van het voorplein van het 
‘Oud Stadhuis’ werd ook een standbeeld inge-
plant. De grootvader en zijn kleindochter staan 
symbool voor de lange weg van jeugdig dyna-
misme naar stille berusting.  

In afwachting van de volledige herinrichting 
van de doortocht (N28) te Neigem (Ninove) 
werd in het voorjaar van 2014, gezien de staat 
van de rijweg en het fietspad. een tussentijdse 
herstelling uitgevoerd. Dit vernam Vlaams 
volksvertegenwoordiger Cindy Franssen van 
minister Crevits. Eind 2013 start de studie 
voor de volledige heraanleg van de doortocht 
in Neigem aan de N28. De heraanleg omvat 
nieuwe fiets- en voetpaden en de aanleg van 
een gescheiden rioleringsstelsel. De uitvoe-
ring van de werken is ten vroegste voorzien in 
2016. In afwachting werd dus de rijweg tus-
sentijds hersteld door een overlaging met 
asfalt. Cindy Franssen: “Ondanks het tijde-
lijke karakter, zullen deze werken de veilig-
heid en het rijcomfort op de Halsesteenweg 
gevoelig verhogen. .

Het Oud Stadhuis 
bracht ons verleden 
weer tot leven

Doortocht Halse-
steenweg (N28) te 
Neigem (Ninove)

Dankzij de steun van Vlaams minister Hilde 
Crevits stapte ook Ninove in de derdebetalers-
regeling voor Blue-bike. Fietsers kunnen via 
deze regeling goedkoper gebruik maken van 
de bekende blauwe fietsen. 

De derdebetalersregeling is een belangrijke 
stimulans, want Blue-bike klanten gebruiken 
vaker de trein en stappen minder in de auto 
en verplaatsen zich duurzamer. Dat blijkt uit 
een bevraging van Blue-bike in samenwerking 
met   De Lijn en de Vlaamse overheid, uitge-
voerd door Ipsos. 

Heel veel verplaatsingen van de Vlamingen zijn 

relatief kort : meer dan de helft van verplaatsin-
gen blijft binnen een fietsbare afstand van 5 km. 

Blue-bike werd in 2011 in het leven geroepen 
als extra faciliteit voor de treinreizigers. De 
blauwe stadsfietsen die aan de stations te ont-
lenen zijn, zijn handig om de afstand van station 
tot de eindbestemming en terug te overbrug-
gen. Nu blijkt dat dankzij deze faciliteit vaker 
de trein wordt genomen en minder de auto.

Derdebetalersregeling Blue-bike

Stemmen voor CD&V is het verschil maken in uw buurt.

Cindy Franssen, 
Vlaams Volks-
vertegenwoordiger 
en Senator.



4 Sterker Vlaanderen, Sterker land

STERKER VLAANDEREN 
STERKER NINOVE

Samen sterker voor een sterker Vlaanderen

Vlaanderen, dit zijn vooral meer dan 300 steden en gemeenten. 
Waar mensen leven en werken. Dat is onze gemeente, waar 
Lies en Marieke elke dag veilig naar school moeten kunnen 
gaan, waar Jos en Maria zo lang mogelijk thuis willen wonen, 
maar eens ze te oud zijn toch liefst in de buurt van hun kinde-
ren in het rusthuis nog een toekomst willen hebben. Of Nick 
die graag voetbalt, maar zijn zus die liever aan ropeskipping 
doet? Of cultuurminnende Ria die al eens graag te voet naar 
het theater gaat en 3 keer per week naar de schilderles. Of 
Roger en Robert die graag op hun gemak eens door het dorp 
fietsen en halt houden in het dorpscafé en een babbeltje doen 
met de mensen die naar de bakker gaan. Of Pol die maar liefst  

30 mensen te werk stelt in zijn bedrijf. Onze gemeente dat is 
ook kinderopvang en bibliotheken maar ook publieke ruimte en 
veilige infrastructuur. 
Zonder samen te werken met buurgemeenten, met onze men-
sen in de provincie of met de parlementairen en ministers lukt 
het niet om u de leefomgeving te bieden die u verdient. Dat doen 
we, al jarenlang. De resultaten, daar geniet u reeds elke dag van.
Daarom is uw stem op uw lokale kandidaat zo belangrijk: voor 
uw fietspad, rondpunt of bib… Kies op 25 mei voor uw lokale 
kandidaten en kies voor een partij die al zoveel keer bewezen 
heeft, dat ze kan samenwerken. Een zekerheid waar je een sterke 
toekomst kunt op bouwen. Ook in uw gemeente.

Dankzij een goed bestuur in Ninove werd 
‘Het Oud Stadhuis’ volledig gerenoveerd 
en zorgt ervoor dat de culturele dienst, het 
cultureel centrum en de bibliotheek fysiek 
verenigd zijn.

Het oude zwembad in Ninove werd omge-
bouwd tot een Jeugdcentrum, met steun 
van CD&V.

Met steun van Vlaams minister Hilde Cre-
vits stapte ook Ninove in de derdebetalers-
regeling voor Blue-Bike.
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