
 

 

Heeft u een vraag over het gemeentebe-

leid of de CD&V  werking in onze ge-

meente ? Of heeft u een suggestie voor 

wat beter kan ? Aarzel niet en neem 

contact op met ons ! 

Uw lokale contactpersoon :                                     
Marc Dedobbeleer            
(dedobbm@gmail.com) 

 

 

Werken aan een betere sociale cohesie: dat was de ambitie 
van het project 'Dynamiet in de dorpen'. Het project startte 
in het najaar van 2012.  

Ninove zorgt voor ‘Dynamiet in de dorpen’ 

 De stad Ninove besliste in te schrijven voor een Europees programma rond 
 plattelandsontwikkeling, een zogenaamd Leaderproject. Vijf deelgemeenten 
 kwamen in aanmerking: Aspelare, Denderwindeke, Lieferinge, Nederhasselt 
 en Voorde.  

 Schepen van cultuur Veerle Cosyns was van bij de start een grote fan van het 
 project en is het al die tijd blijven stimuleren. “We ervoeren dat het almaar 
 moeilijker werd om de deelgemeenten volwaardig bij het beleid te betrekken, 
 dat sommigen mentaal afhaakten bij wat er in de centrumgemeente gebeurt. 
 Met 'Dynamiet in de dorpen' zouden we proberen deze trend te keren of 
 minstens af te remmen.”  

 Enkele jaren later is Veerle Cosyns bijzonder opgetogen met het resultaat. “We 
 hebben eerst een grondige bevraging van de bewoners in de vijf deelgemeenten 
 georganiseerd. Dankzij de professionele begeleiding van Stichting Lodewijk De 
 Raet / Kwadraet werden de dorpen geprikkeld om te dromen over hun 
 toekomst. Die dromen hebben de bewoners in het najaar 2013 samengevat in 
 een aantal concrete projecten.” 

(vervolg zie pagina 3) 
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Financiële toestand van Ninove blijft comfortabel in vergelijking met deze van vele 
andere steden en gemeenten. 

FINANCIELE	TOESTAND	COMFORTABEL	
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 Bij het opstellen van het meerjarenplan 2014-2019 was het een verplichting om op het einde van het meer-

jarenplan een positieve autofinancieringsmarge te hebben. We moeten dus aantonen dat het verschil tussen 

alle inkomsten min alle uitgaven van dat laatste jaar inclusief de leninglasten positief is. 

In ons meerjarenplan zijn er +/_ 50 miljoen euro investeringen voorzien en slagen we erin om deze zonder 

problemen te financieren. Wij houden immers op het einde van 2019 nog een zeer ruime marge over. 

Dit betekent dat wij in geval van onvoorziene tegenslagen, maar ook voor mogelijke opportuniteiten voor 

bijvoorbeeld het verwerven van vastgoed in het kader van de optimalisatie van de stadsontwikkeling, extra 

middelen kunnen bekomen. 

Dit resultaat bereiken wij zonder verhoging van de personenbelasting, noch de onroerende voorheffing. 

Wij hebben bij het begin van deze bestuursperiode beslist om het aantal 
personeelsleden die ten dienste staan van de bevolking niet drastisch terug te 
schroeven, zoals dat in vele steden en gemeenten wel gebeurt. 

PERSONEELSBESTAND	BEHOUDEN	

 Dit is niet zo vanzelfsprekend. Waar in het verleden af en toe extra inkomsten kwamen van de hogere overheden, 

moeten wij daar nu niet meer op rekenen, integendeel zelfs. Zo heeft de regering vorig jaar beslist om de tussenkomst 

voor de gesubsidieerde contractuele werknemers te verminderen met 5 %, wat voor Ninove neerkomt op een jaarlijks 

inkomstenverlies van +/- 200.000 €. En toch houden we deze mensen, ten dienste van onze bevolking ! 

Ook worden er meer en meer taken doorgeschoven naar de steden en gemeenten. Om die taken toch te kunnen blij-

ven opnemen, hebben wij aan ons personeel een extra inspanning gevraagd, namelijk wekelijks 2 uur meer te wer-

ken, voor hetzelfde loon. Deze regeling is ingevoerd vanaf januari, en leidt tot een betere dienstverlening aan de be-

volking, onder meer door een uitgebreidere avondopening van onze diensten op donderdag. 

Het blijft een grote uitdaging om een zeer goede dienstverlening te garanderen aan de bevolking en onze financiële 

gezonde toestand  te behouden. 

In een groot gedeelte van de binnenstad  worden de bestaande en verouderde 
lichtarmaturen vervangen door energiezuinige LED-verlichting.  

ENERGIEZUINIGE	LED-VERLICHTING	

 

In een groot gedeelte van de binnenstad (gebied rond de Koepoortstraat, Biezenstraat, Pamelstraat en Nederwijk) 

zullen de bestaande en verouderde lichtarmaturen vervangen worden door energiezuinige LED-verlichting. Hiermee 

zouden we gemiddeld 60% besparen op de energiefactuur. Onze stad investeert hierin 175.000 euro maar de bespa-

ring op de energiefactuur compenseert ruimschoots de financieringskosten vertelt schepen van Financiën Paul De 

Schepper. Als de resultaten positief zijn wordt overwogen om ook in andere stadsdelen LED-verlichting te installeren. 



De wedstrijd loopt tot 1 september 2015. De beoordeling van de 

ingestuurde gedichten gebeurt door een jury onder voorzitterschap 

van Willie Verhegghe, stadsdichter van Ninove en Vlaanderens 

Schoonste Wielerdichter. De jury selecteert maximum 30 gedichten 

voor een eventuele publicatie. Aan de wedstrijd is een 

prijzenbedrag verbonden van 2000 euro: de Grote Prijs voor het 

Beste Sportgedicht ter waarde van 1250 euro, twee 

aanmoedigingsprijzen ter waarde van 250 euro en een 

jongerenprijs (-25 jaar) ter waarde van 250 euro. 

Met de Grote Prijs voor Sportpoëzie gaat de Stad  

Ninove, op zoek naar wieler- en andere sportgedichten. 

WEDSTRIJD	SPORTPOEZIE	

Wereldwijd wordt er dan meer aandacht gevraagd voor problemen 

waarmee holebi's en transgenders worden geconfronteerd zoals 

discriminatie, vervolging, welzijns-en gezondheidsproblemen,… 

 

Vorige maand hing het schepencollege de regenboogvlag uit aan 

het oud stadhuis. Ook aan De Kuip, in de bib en aan het OCMW 

hing de vlag. Door het ophangen van de regenboogvlag ondersteunt 

de stad Ninove de wereldwijde strijd tegen homofobie en transfobie 

en helpen wij mee aan deze wereldwijde mentaliteitswijziging.  

(vervolg van pagina 1) 

NINOVE	ZORGT	VOOR	‘DYNAMIET	IN	DE	DORPEN’	

 

Een van die projecten is dat van de tuin van de pastorij in Aspelare. “De pastorij staat al een tijdje leeg en dus ligt ook de ruime tuin achter 

het gebouw er ongebruikt bij”, vertelt Veerle Cosyns. “De bewoners stelden voor om van de pastorijtuin een ontmoetingsplaats voor jong 

en oud te maken, met milieuvriendelijke speeltuigen voor de kinderen, een ‘speelbosje’ voor de jongeren en een picknickplaats voor de 

ouderen. Ik vind dat intergenerationele aspect belangrijk. Zowel de vrije basisschool als het rusthuis liggen vlakbij de tuin. Ik hoop dan 

ook dat de ‘Hasplar’ een verbindend element mag worden tussen de schoolkinderen en de rusthuisbewoners.” Het streefdoel is om de pas-

torijtuin voor de zomer van 2015 te openen als een dorpsparkje voor alle Aspelarenaars.  

In de kleinste Ninoofse deelgemeente Lieferinge droomden de dorpelingen van een café. Het laatste dorpscafé is enkele jaren geleden ge-

sloten; winkels om mekaar te ontmoeten zijn er niet. ”Dankzij ‘Dynamiet in de dorpen’ wordt nu om de twee weken op vrijdagavond een 

deel van het buurthuis omgetoverd tot een dorpscafé”, zegt schepen Cosyns. “Het café kent verrassend veel succes, met soms 30 tot 40 

bezoekers. Er worden ook activiteiten georganiseerd, zoals een pianoconcert door een jongedame uit het dorp. Via het project vonden we 

geld om de komende maanden het buurthuis op te frissen, zodat het veel meer de ‘look and feel’ en de gezelligheid van een café krijgt.” 

In Voorde krijgt dankzij ‘Dynamiet in de dorpen’ de gemeenteschool een multifunctionele keuken, zodat het lokale verenigingsleven de 

school beter kan benutten. Op het dorpsplein van Denderwindeke komen er zitbanken; als het even meezit, kan de jeugd er binnenkort 

BMX’en. 

Ook de bekommernis voor beter toegankelijke 'trage wegen' kwam tijdens de droomsessies herhaaldelijk op tafel. “Mede daardoor hebben 

we ons als stadsbestuur geëngageerd om een tragewegenplan op te stellen”, zegt Veerle Cosyns. “Momenteel zijn in elke deelgemeente 

vrijwilligers bezig met een inventaris van de trage wegen. De Leaderkern van Nederhasselt organiseerde op 18 oktober met veel succes een 

Dag van de Trage Weg. 130 Deelnemers wandelden langs trage wegen tot in alle uithoeken van het dorp.” Het is de voorloper van wat on-

der de naam ‘Nederhasselt, Natuurlijk’ zou moeten uitmonden in een deltawandelplan. Ook in andere Leaderdorpen zitten er cultureel-

toeristische projectjes in de pijplijn, met de bedoeling de geschiedenis van het dorp en de bezienswaardigheden te ontsluiten.  

Met de combinatie van ontmoetingsruimten, gemeenschapsvormende belevingsmomenten en enthousiaste dorpsraden zet de stad Ninove 

de bewoners van Aspelare, Denderwindeke, Lieferinge, Nederhasselt en Voorde alvast op weg om blijvend dynamiet te maken.  

17 mei is de Internationale dag tegen Homofobie en  

Transfobie, ook bekend als  IDAHOT.  

REGENBOOGVLAG		
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Algemeen ondervoorzitter CD&V, 
Vlaams Volksvertegenwoordiger en 
Deelstaatsenator  

CINDY FRANSSEN 
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Eerder dit jaar werden Stefaan Van De Kerckhove & Michel van Damme door 

het partijbestuur van CD&V Ninove uitgeroepen tot ‘Ere-Leden’ van onze partij 

wegens hun grote verdiensten voor onze afdeling en hun eigen onvervangbare 

bijdrage aan de maatschappij. Ze mochten felicitaties en geschenken 

ontvangen van o.a. de meter van onze afdeling Cindy Franssen.  

Erelidmaatschap CD&V Ninove 

Stefaan Van De Kerckhove  & Michel Van Damme 

 

COHORENTE AANPAK ARMOEDEBESTRIJDING 

De Vlaamse minister van armoedebestrijding lanceerde het voorstel om 

1-euromaaltijden aan te bieden. CD&V wijst erop dat armoedebestrij-

ding meer moet zijn dan dergelijke op zich staande maatregelen. Cindy 

Franssen: “Armoede is een complex gegeven en vraagt een coherent 

plan met aandacht voor werk, huisvesting, onderwijs, participatie, … 

Het is een en/en/en/…-verhaal. Met een op zich staande maatregel kun-

nen we het verschil niet maken.” 

Cindy Franssen kan zich vinden in de maaltijdmaatregel als goede praktijkvoorbeeld 
voor lokale besturen: “De Antwerpse toepassing toont aan dat dit kansen biedt, pre-
cies omdat naast gezonde voeding ook wordt ingezet op de combinatie met huistaak-
begeleiding, het bevorderen van sociaal contact, sociale tewerkstelling, … Want ui-
teraard vraagt armoedebestrijding een coherente aanpak op vele fronten.” 

Cindy verwijst naar het succesverhaal de UitPAS. Cindy Franssen: “De UitPAS ont-
stond ook als proefproject op initiatief van toenmalig cultuurminister Joke Schau-
vliege, maar wordt na grondige evaluatie intussen uitgerold over gans Vlaanderen 
ter bevordering van de participatie van mensen in armoede aan het socio-culturele 
aanbod.” 

We willen de maatregel dus alle kansen geven en kijken ook uit naar het volledige 

Vlaamse plan armoedebestrijding waarin hij wordt ingebed en benadrukken daarbij 

uitdrukkelijk de noodzaak van structureel overleg tussen de regering en de armoe-

deorganisaties. 

_______________________________________________________________________________________ 

Volksvertegenwoordiger Cindy Franssen heeft het meterschap van onze afdeling aanvaard. Cindy is een graag geziene aanwezige op onze 

activiteiten. Onze afdeling kon in het verleden al erg vaak rekenen op de steun en de expertise van Cindy.   

Naast haar taak als Vlaams parlementslid is Cindy Deelstaatsenator en is ze algemeen ondervoorzitter van onze partij.  CD&V Ninove is 

alvast trots op zulke enthousiaste meter.   
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Lid worden van CD&V is heel eenvoudig : 

www.cdenv.be/doe-mee/lid-worden 

LID WORDEN ? 

       NIEUWS UIT DE OCMW-RAAD 

 

 

 

Welzijnswinkel 

In de toekomst zullen alle sociale diensten van het 

OCMW en de stad gecentraliseerd worden in een 

nieuw gebouw op de site van het voormalige rustoord 

aan de Burchtstraat. De OCMW-raad en de gemeen-

teraad beslisten om hier samen een 'Welzijnswinkel' 

met een 'Huis van het Kind' en een 'Sociaal Huis' te 

bouwen. Ook andere sociale organisaties zoals de 

PWA (Plaatselijk Werkgelegenheidsagenschap) en 

Leerpunt zullen hierin ondergebracht worden. 

 
 
Seniorenflats en een ontmoetingscentrum in  

Denderwindeke 
 

In de vorige bestuursperiode nam de OCMW-raad 
onder voorzitterschap van Paul De Schepper de be-
slissing om in Denderwindeke te zorgen voor extra 
serviceflats op de site waar vroeger het OCMW-
rusthuis stond. Met de nieuwe meerderheid werden 
deze plannen verder uitgewerkt.  
Naast de uitbreiding van de bestaande 20 service 
flats tot 50 seniorenflats komt er ook een ontmoe-
tingscentrum voor de bewoners.  

 

Noodstroomgroep                                             
voor WZV Klateringen 

In de vorige legislatuur nam toenmalig OCMW-
voorzitter en huidig schepen van financiën en perso-
neel Paul De Schepper het initiatief om ons woon-
zorgcentrum Klateringen uit te rusten met een 
noodstroomgroep. “Zo kunnen we zeker zijn dat de 
verzorging van onze bewoners bij een eventuele 
stroompanne of – tekort nooit in het gedrang komt.” 
Paul De Schepper is dan ook zeer tevreden dat zijn 
opvolger deze plannen alsnog uitvoerde. Hierdoor 
kan het wzc eventueel ook dienst doen als noodop-
vang voor onze stad. 

 
De Fontein 

 

Neen, het gaat hier niet om een bijkomende fontein 
op de Graanmarkt, waar de huidige fontein in zijn 
beginjaren wel eens durfde in werking te komen op 
ongepaste ogenblikken maar om een heus ontmoe-
tingscentrum voor senioren in ons WZC Klaterin-
gen. Met dit ontmoetingscentrum willen we de strijd 
aangaan tegen de vereenzaming van onze senioren. 
De ouderenadviesraad was al enkele jaren vragende 
partij om dit te realiseren. CD&V-Ninove is dan ook 
bijzonder tevreden met deze beslissing van de 
OCMW-raad. 

 
Mobiel Sociaal huis. 

 

Armoede en verborgen eenzaamheid bij senioren is 
niet altijd eenvoudig op te speuren. Deze mensen 
vinden vaak niet de weg naar het Sociaal Huis of an-
dere instanties om geholpen te worden.  
Met de oprichting van een 'Mobiel' Sociaal Huis door 
de OCMW-raad in samenwerking met de stad willen 
we deze problematiek aanpakken.  
Met opgeleide vrijwilligers gaan we daadwerkelijk op 
zoek naar deze mensen om hun de nodige hulp aan te 
bieden. 

Onze OCMW-raadsleden 

Bart                   

Mignon 

Tineke                

Van Der Donck 
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JONGCD&V 

Vrouw & Maatschappij is de grootste politieke 
vrouwenbeweging van Vlaanderen.  

V&M 

Het startschot voor het ontstaan van de CD&V – 
senioren gebeurde te Gent op 20 april 1991. 

SENIOREN 

V&M neemt standpunten in over de positie van de vrouw in de sa-
menleving. We vertalen wat vrouwen willen en denken in politieke 
standpunten. We doen dat zowel binnen de structuren van de 
CD&V als op het politieke forum. 

Binnen CD&V vormen we de brug tussen de partij en de vele senio-

ren. We vertolken er de standpunten aangaande de maatschappelij-

ke uitdagingen voor senioren die een politieke vertaling dienen te 

krijgen.  

 

Jong CD&V Ninove presenteert 

Zomerunief 2015  

 

Wil jij de politiek van dichtbij volgen in de 

Wetstraat en de parlementen? Wil jij een 

selfie maken met Kris Peeters, Wouter Beke 

of Tom Vandenkendelaere? Wil jij de poli-

tieke media haarscherp analyseren? 

Schrijf je dan nu in voor Zomerunief van Jong 

CD&V nationaal. Deze politieke stage gaat 

door in onze hippe hoofdstad Brussel op 13, 14, en 

15 juli of 11, 12, en 13 september. Je verblijft 

drie dagen in het beste gezelschap en krijgt de kans 

om bekende politici in levende lijve te ontmoeten. 

Inschrijving kost 50 Euro met verblijf, activiteiten, 

transport te Brussel en eten en drank inbegrepen. 

Op het einde van de Zomerunief krijg je het diplo-

ma van volleerde politicus/a, uiteraard uit de per-

soonlijke handen van één van onze prominenten.  

Voor meer informatie, hou onze website 

www.jongcdenv.be/nationaal/zomerunief-570 in 

het oog. Voor inschrijving hoef je (nog) geen lid te 

zijn maar wel tussen de 18 en 25 jaar.  

Met woord, kracht en daad,                                                                                                         

staat Jong CD&V voor jou paraat !                                                       

Het Jong CD&V-Team Ninove, tot uw dienst! 
 

Tineke, Tiemen, Karin, Dries, Annelies, Gert, Jessie & Kimberley 



PARTIJBESTUUR 

AGB De Kleine Dender  RvB Academie Muziek, 

Woord & Dans  

Naast onze gemeente– en OCMW raadsleden geeft onze partij ook verschillende vertegenwoordigers in diverse bestuursraden.  

Deze functies worden door onderstaande bestuursleden waargenomen.  

PWA  Ninove Welzijn  RvB Bibliotheek  RvB CC De Plomblom  

Stedelijke Feestcommissie :  
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Ons partijbestuur. 

Het gemeentelijk partijbestuur wordt 

om de drie jaar opnieuw samengesteld. 

Dit gebeurt in principe het eerste semes-

ter van het jaar na de gemeenteraads-

verkiezingen en dan opnieuw drie jaar 

later. 

De voorzitter wordt door de leden ver-

kozen.  Huidig voorzitter Marc Dedob-

beleer werd op 8 december 2013 verko-

zen als voorzitter van onze partij.  

Anja Beeckman werd bij de samenstel-

ling van het bestuur aangesteld als on-

dervoorzitster, Johan Eliat als secretaris 

en voormalig voorzitter Franky D’hau-

wer als penningmeester.  

Ons partijbestuur is een ‘open’ bestuur.  

Dit wil zeggen dat elk lid die woonachtig 

is op het grondgebied van Groot-Ninove 

kan toetreden tot het partijbestuur door 

het ondertekenen van een engagements-

verklaring.  

Wilfried Souffriau Daniel De Moor Annelies De Pelsemaecker Lieve  Van Eeckhout 

Anja Beeckman Jan Callebaut Pieter De Moor Karin De Coninck 

Peter De Meyer, Marc Mertens, Eli Ooghe, Eddy Vereecken & Michel Van Snick 



Onze mensen in de gemeenteraad 

Schepen  

Echel 39 

9401 Pollare 

veerlecosyns@telenet.be 

VEERLE COSYNS 

Raadslid 

Neuringen 79  

9400 Denderwindeke  

bart.mignon@telenet.be  

BART MIGNON 

Raadslid 

Geraardsbergsestwg. 288 

9404 Aspelare 

tinekevdd@hotmail.com  

TINEKE VAN DER DONNCK 

Voorzitter 

Windschof 115 

9400 Lieferinge 

dedobbm@gmail.com 

MARC DEDOBBELEER 

Onze mensen in de OCMW-raad 

Schepen 

Roesbeke 13 

9402 Meerbeke 

pdschepper@skynet.be 

PAUL DE SCHEPPER 

Raadslid 

Leopoldstraat 173 

9400 Okegem  

freddy.van.eeckhout 
@skynet.be 

FREDDY VAN EECKHOUT 

 

Raadslid 

Rietstraat 20                

9400 Appelterre-Eichem               

octaafvanongeval 

@hotmail.com 

OCTAAF VAN ONGEVAL 

Dagelijks bestuur CD&V-Ninove 
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Ondervoorzitster 

Kruisvijverstraat 11 

9400 Ninove 

anja.beeckman 

@skynet.be  

ANJA BEECKMAN 

Secretaris 

Camberg 2 A  

9400 Voorde  

johan.eliat@skynet.be  

JOHAN ELIAT  

Penningmeester 

Aalstersesteenweg 72 

9400 Ninove 

franky.dhauwer 
@telenet.be 

FRANKY D’HAUWER 

colofon 

   nieuwsbrief: Informatieblad van CD&V-Ninove 

   Redacteur: Franky D’hauwer 

   Verantwoordelijke uitgever: Marc Dedobbeleer 

 

Alles uit deze uitgave mag worden gekopi-

eerd, vermenigvuldigd of geciteerd. 

Graag met bronvermelding :  

Nieuwsbrief CD&V-Ninove 

  


