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CD&V Ninove wenst u een 
fantastisch 2012
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Via deze overeenkomst wensen 
we duurzame ruimte te ontwik-
kelen voor speelmogelijkheden in 
kwalitatief  groen. We wensen ook 
de verbondenheid met de natuur 
te verhogen met de aanleg van een 
geboortebos, het werken aan een 
stadsrandbos. Stedelijk groen ter 
verbetering van de stedelijke leef-
kwaliteit en het realiseren van een 
poort naar het grotere en achterlig-
gende opengestelde natuurgebied 
Dendervallei-Ninove.

Het stadsbos zal altijd toegankelijk 
zijn voor het publiek en gebruikt 
worden als speelbos door de jeugd 
en als geboortebos. De ouders van 
de kindjes die geboren werden in 
2010 hebben op 20 november al 
“hun” boompje kunnen planten. 

Een maand eerder, op 16 oktober, 
werd het project met een grote ge-
zinshappening voorgesteld aan het 
brede publiek in aanwezigheid van 
Vlaamse minister van Leefmilieu, 
Joke Schauvliege. 

Haar aanwezigheid betekende voor 
vzw Natuurpunt en voor de stad 
Ninove een duidelijke erkenning van 
het belang dat de minister hecht aan 
onze actie om in Ninove een stads-
bos te realiseren. Het mag meteen 
een stimulans zijn om op deze wijze 
verder te gaan!

Velen spreken ervan, Ninove doet het!
Op voorstel van onze schepen van Jeugd en Leefmilieu, 
Marc Nachtergaele, keurde de gemeenteraad een samen-
werkingsovereenkomst goed met vzw Natuurpunt waar-
bij de vzw ter hoogte van het kruispunt Den Dollar een 
terrein van 5,76 ha ter beschikking stelt om er in de loop 
van de eerstvolgende  jaren een stadsrandbos aan te leg-
gen. Natuurpunt zorgt voor de aanleg en het onderhoud 
van het bos, de stad maakt het bos toegankelijk en be-
taalt eenmalig 90 000 euro.

Kansenpas te Ninove

Op 17 oktober ‘Werelddag van 
verzet tegen armoede en uitsluiting’ 
werd in Ninove een duidelijk signaal 
gegeven dat armoede een onrecht is 
en blijft. Alle stadsdiensten hadden 
een geknoopt laken uit het raam 
gehangen zoals dat op honderden, 
misschien wel duizenden plaatsen in 
België was gebeurd. 

De geknoopte lakens maakten dui-
delijk dat ontsnappen uit armoede 
een zaak is van iedereen. Armoede 
is echter meer dan een tekort aan 
geld. Het is een monster met vele 
gezichten, met altijd hetzelfde resul-
taat: UITSLUITING.
Uitsluiting op vlak van huisvesting, 
gezondheid en onderwijs. Maar 
ook uitsluiting in de invulling van 
vrije tijd en in de manier waarop 
men hobby’s beleeft en aan cultuur 
‘doet’. Helaas hebben mensen met 
een beperkt inkomen minder kans 
om deel te nemen aan het vereni-

gingsleven en zijn ze beduidend 
minder aanwezig in het culturele 
leven van onze stad. 

CD&V-Ninove en onze coalitie-
partner zagen het dan ook als onze 
plicht om hier daadwerkelijk iets 
aan te doen aan. Het stadsbestuur 
van Ninove lanceerde daarom in 
januari 2011, in samenwerking met 
het OCMW en de welzijnsorganisa-
tie Teledienst, de Kansenpas. Deze 
kortingskaart biedt aan mensen met 
een beperkt inkomen de kans om 
tegen vaste en voordelige tarieven te 
genieten van talrijke culturele initia-
tieven en vrijetijdsactiviteiten. Onze 
stad geeft alvast het goede voor-
beeld met deze Kansenpas. Maar er 
is nog veel meer mogelijk. Momen-
teel geldt de Kansenpas alleen voor 
het aanbod van de diensten cultuur, 
sport en jeugd. Dat is al heel wat, 
maar het mag altijd nog een beetje 
meer zijn. En dus hopen we dat het 
voorbeeld van onze stad tot navol-

ging strekt. Dat ook sport-, jeugd- 
en cultuurverenigingen er rekening 
mee houden dat er mensen zijn 
wiens inkomen niet toelaat dat zij of  
hun kinderen lid van zo’n vereniging 
worden, of  dat ze met hun beperkt 
inkomen andere accenten moeten 
leggen dan sport en cultuur. Sport 
en cultuur zijn echter een recht voor 
iedereen en dus willen we er alles 
aan doen om zoveel mogelijk sport-, 
jeugd- en cultuurverenigingen op 
het pad van de Kansenpas te zetten.

Veerle Cosyns
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Goed functionerende kleine 
en middelgrote onderne-
mingen brachten Vlaande-
ren en zijn bevolking wel-
zijn en welvaart. Het lokaal 
niveau kan hier toe bijdra-
gen. 

Op initiatief  van schepen van 
Economie, Freddy Van Eeckhout, 
werd een project voor betoelaging 
ingediend inzake de uitbouw van 
dienstverlening voor ondernemers. 
Dit project werd geselecteerd om in 

aanmerking te komen voor Euro-
pese en Vlaamse subsidies. 

De ambitie om op termijn een 
gerichte en integrale dienstverlening 
aan te bieden aan onze Ninoofse 
bedrijven is aanwezig en zal binnen 
enkele jaren moeten leiden naar een 
éénloket-functie voor bedrijven. 
Hiermee wil de huidige coalitie de 
administratieve behandeling naar 
bedrijven faciliteren in de meest 
ruime zin, ondermeer naar bouw- 
en milieuvergunningen en andere 

problemen waarmee nieuwe en 
bestaande bedrijven vandaag gecon-
fronteerd worden.

Oorspronkelijk was het de intentie 
om op deze site een dagopvang 
voor bejaarden te voorzien, gekop-
peld aan de bouw van extra service-
flats. Door de beperkte beschikbare 
ruimte binnen de programmatie van 
de overheid voor de realisatie van 
dagopvang, werd een aanvraag inge-
diend om binnen de infrastructuur 
van het Woonzorgcentrum Klaterin-
gen in Ninove een dagopvang voor 
vijf  bejaarden te mogen inrichten. 
Intussen heeft het OCMW die er-
kenning verkregen en werd de dag-

opvang ook in gebruik genomen.
Voor serviceflats levert de overheid 
geen erkenningen meer af, maar ze 
wil daarentegen wel de bouw van 
groepen van assistentiewoningen 
stimuleren. Assistentiewoningen 
zijn flats voor bejaarden. Ze bieden 
een oplossing om ouderen zo lang 
mogelijk zo zelfstandig mogelijk te 
laten wonen. Dit kan, dankzij de 
permanente aanwezigheid van een 
woonassistent. In Denderwindeke 
willen wij dergelijke assistentiewo-
ningen realiseren op de site van het oude rustoord. Bovendien zal de 

permanente aanwezigheid van een 
woonassistent op de site, en daar-
door ook de betere betrokkenheid 
bij de activiteiten in Klateringen, 
een verrijking zijn voor de aanpa-
lende serviceflats De Lavondel.

Met deze realisatie willen wij een 
oplossing bieden voor de stijgende 
nood aan opvang voor ouderen die 
op de evaluatieschaal KATZ, O of  
A scoren, die geen RVT (Rust- en 
Verzorgingstehuis) scores zijn en 
die, mits wat begeleiding in een aan-
gepaste omgeving, nog zelfstandig 
kunnen wonen.

Paul De Schepper

Het lokaal bedrijfsleven ondersteunen in crisistijd

Assistentiewoningen ter vervanging 
van het oude rustoord in Denderwindeke

bouw mee aan een gelukkige 
toekomst voor iedereen
www.detoekomstluistert.be
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Op 30 juni 2011 bezat de stad (u 
en ik) via de gemeentelijke holding 
40 470 aandelen A met een waarde 
van 754 360 euro en 12 780 aande-
len B met een waarde van 523 468 
euro. Samen was deze aandelen-
portefeuille goed voor 1 277 828 
euro. Deze aandelen zijn historisch 
gegroeid en verankerd in de ge-
meentelijke holding, belangrijke 
aandeelhouder van het gemeen-
tekrediet dat in een fusieoperatie 
werd opgenomen in Dexia. Een 
paar jaar geleden werden de steden 
en gemeenten uitgenodigd om in te 
schrijven op een kapitaalsverhoging 
(via preferentiële aandelen A). 

Aan Ninove werd voorgesteld om 
in een eerste fase in te schrijven 
voor een bedrag van

500 000 euro waarbij een rende-
ment werd vooropgesteld van 
ongeveer 13 %. Het beschik-
bare saldo van gemeenten die niet 
wensten in te schrijven werd aan 
dezelfde voorwaarden voorgesteld. 
Op voorstel van het schepencollege 
heeft de gemeenteraad gemeend 
niet te moeten inschrijven op deze 
kapitaalverhoging. GELUKKIG 
MAAR!!! Wij zijn van oordeel dat 
de stad geen speculatieve operaties 
moet doen met geld van de belas-
tingbetaler. Mede hierdoor en door 
een goed financieel beheer kunnen 
wij vandaag aankondigen dat de 
toestand van de stadsfinanciën zeer 
gezond is. De kasmiddelen over-
schrijden vandaag ruimschoots de 
uitstaande schuld. De basis om de 
stad morgen schuldenvrij te maken 

is dus aanwezig. 
Vergeten wij ook niet dat de laatste 
jaren tal van investeringen werden 
gedaan zoals: het zwembad, het 
jeugdcentrum De Kuip, ‘t Kadee-
ken, de Academie voor beeldende 
kunst, de Academie voor woord, 
muziek en dans. Normaal wordt de 
last hiervoor gelegd op de toekom-
stige generaties via leningen. Wij 
verkozen dit met eigen middelen te 
financieren. 

De Ninoofse bevolking mag dus 
gerust zijn: DEXIA zal niet leiden 
tot een financiële catastrofe voor 
de stad en evenmin tot een verho-
ging van de belastingen. CD&V 
staat hiervoor garant indien zij deel 
uitmaakt van het volgend bestuurs-
college. 

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 
welkomsttarief: slechts 5 euro. Aarzel dus niet en contacteer onze voorzit-
ter: Franky D’hauwer – 0471 60 55 37 of  franky.dhauwer@telenet.be

Gevolgen voor de stad en de belastingbetaler
Dexia versus…

Actie tegen geweld 
op vrouwen!

Vrouw & Maatschappij Ninove 
voerde op vrijdag 18 november actie 
aan het station van Ninove. Aanlei-
ding was de jaarlijkse wittelintjesac-
tie tegen geweld op vrouwen met 
als centraal thema dit jaar : “Ou-
deren zijn niet te kloppen”. Co-
voorzitsters Veerle Cosyns en Lieve 
Van Eeckhout vroegen samen met 
CD&V-mandatarissen en bestuurs-
leden steun aan de pendelaars voor 
hun actie.

Will Tura in concert

Zondag 
11 maart 2012
CC De Plomblom
Graanmarkt 12

Reservering: 
054 34 10 01


