
Lid worden van CD&V-Ninove
We zoeken nog meer mensen met zin voor initiatief, verfrissende ideeën en met een 

visie op de toekomst. Aarzel dus niet en contacteer onze voorzitter: 

Franky D’hauwer - tel. 0471 60 55 37 - franky.dhauwer@telenet.be

Veerle Cosyns trekt 
CD&V-lijst!

CD&V zet een vrouw aan de kop, en niet zomaar de eerste de beste: “Ik heb 

lang getwijfeld om mij politiek te engageren”, zegt Veerle Cosyns (°1969). 

“Maar als ik me ergens in vastbijt, dan ga ik er tweehonderd procent voor.”

Lees meer over Veerle, hier op pagina 4!

ninove.cdenv.be
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iedereen inbegrepen
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Op de goede weg

“Ik ben psychologe op de dienst kin-

derkanker-afdeling van het UZ Brussel. 

Misschien verwacht je me eerder op so-

ciale zaken of  welzijn. Als schepen van 

Cultuur voel ik natuurlijk de polsslag 

van onze stad en zijn deelgemeenten. 

Ik word elke week verrast door mooie 

mensen met waardevolle initiatieven. 

Ik ben content dat ik als schepen voor 

sturing en samenhang mag zorgen en 

mijn stempel kan drukken op carnaval, 

het grootste feest van Ninove.”

De lijsttrekster van CD&V heeft veel 

goesting in Ninove. “Ik heb een open 

geest en ben nieuwsgierig genoeg om 

die goesting een kans te geven. Tegelijk 

zorg ik ervoor dat het verenigingsle-

ven, ons cultuurcentrum, en klassiekers 

zoals de Erfgoeddag zich optimaal kun-

nen ontwikkelen.” Goesting, nieuws-

gierigheid en niet teveel gezever: 

met die drive presenteert Veerle Cosyns 

zich op 14 oktober 2012 als kopvrouw 

van CD&V. “Ik ga er in vliegen. Even 

vastberaden als ik me smijt in het sche-

pencollege. Ik ga ook geen komedie 

spelen en presenteer me zoals ik ben: 

attent, zorgzaam en kritisch.“

Met schepen Freddy Van Eeckhout 

(tweede plaats), OCMW-voorzitter Paul 

De Schepper (derde plaats) en schepen 

Marc Nachtergaele (lijstduwer) koppelt 

CD&V een pak ervaring aan de frisse 

onbevangenheid van de kopvrouw. 

Daarnaast plaatst de partij enkele 

enthousiaste nieuwkomers op de lijst. 

“CD&V probeert deze stad als goede 

huisvaders en wijze huismoeders te be-

sturen”, besluit Veerle Cosyns. Betrok-

ken bij het leven van alledag, maar niet 

blind voor wat er mank loopt. Er wacht 

het volgende stadsbestuur een teljoor 

vol nieuwe uitdagingen. We zullen er 

graag van smullen. Met veel goesting. 

En niet teveel gezever.” 

Veerle Cosyns werd in 2006 

gemeenteraadslid. Sinds 2 sep-

tember 2010 is ze schepen van 

Cultuur en Evenementen. Een 

verrassing?

Veerle Cosyns trekt CD&V-lijst!

Verder werken 
aan een toe-
komstgericht en 
duurzaam beleid!

Voor CD&V Ninove begint een 

toekomstgericht en duurzaam 

beleid met een gedegen finan-

cieel beleid.

Letten op de centen betekent niet alleen 

zorgen voor een budget in evenwicht, maar 

mag ook de toekomstige generaties niet 

belemmeren in hun toekomstige ontwikke-
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behoorlijk voor!

CD&V-Ninove wil er in de toekomst al-
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gezond te houden. De lokale lasten moeten 

daarbij ook onder controle gehouden wor-

den. Duidelijk, stimulerend en rechtvaardig 

zijn en principieel in verhouding staan tot 

de inkomsten. Zo kunnen zowel de koop-

kracht van de inwoners als de economische 

attractiviteit van de gemeente vergroten.

Ruimtelijke Ordening, Lokale Econo-
mie, Middenstand & Werkgelegenheid

Op een beperkte oppervlakte moeten we kunnen wonen, werken 

en ondernemen, ons ontspannen en verplaatsen.

Schaarse ruimte noopt tot een creatief  

en doordacht ruimtelijke ordeningsbe-

leid. Een goede ruimtelijke ordening is 

economisch gezien een noodzaak: er 

moet ruimte zijn om te ondernemen. 

Als de economie slabakt, dan straalt 

dit af  op de mensen. Een job en een 

inkomen hebben, zorgt dat je meetelt. 

Zonder geld is het moeilijk leven in 

onze samenleving. Iedereen heeft recht 

op werk. CD&V Ninove zal dan ook 

alles op alles zetten om zoveel mogelijk 

ruimte te scheppen voor ondernemen, 

bedrijven aan te trekken en mensen aan 

het werk te helpen en te houden. De 

aanleg van een nieuw industriegebied 

langs de Expresweg Aalst - Ninove 

blijft dan ook een prioriteit voor ons.

De omgeving heeft ook een belangrijke 

impact op het welzijn van de mensen. 

Een ruimtelijke ordening waar rechtsze-

kerheid heerst en waar er een evenwicht 

gevonden kan worden door afspraken 

tussen de vele ruimtegebruikers en -be-

hoeften, zal ons streefdoel blijven.

Freddy Van Eeckhout

Schepen
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Een belangrijk deel van de inwoners van onze gemeenten is zes-

tigplusser. Deze groep zestigplussers is heel divers, al was het 

maar omdat het hierbij zowel gaat om de actieve ‘GENERATIE NU’ 

als om kwetsbare, afhankelijke ouderen. Ouderenbeleid herleiden 

tot alleen zorgbeleid, hoe belangrijk dit ook moge zijn, is dan ook 

niet wenselijk

Vanuit de CD&V-senioren wensen we naar 

het lokale ouderenbeleid toe drie accenten 

te leggen. Deze accenten zijn:

Participatie of  betrokkenheid en inspraak. 

De groep van de 60-plussers kan en mag 

geen ‘restgroep’ zijn. Participeren is niet 

alleen een fundamenteel recht, maar het is 

ook een kans voor de samenleving en een 

beleidsopportuniteit.

Een inclusief  beleid. We kiezen voor een 

beleid dat ouderen meeneemt binnen alle 

levensdomeinen en dat de seniorentoets 

kan doorstaan. Gaande van toerisme, sport, 

cultuur en levenslang leren over wonen, 

mobiliteit en verkeer, veiligheid, ruimte-

lijke ordening, informatie en communi-

catie. 

Een zorgbeleid op maat dat toegankelijk, 

kwalitatief  en betaalbaar is.

Paul De Schepper

OCMW-voorzitter

Op de goede weg
Senioren: 

‘Voor een sterk lokaal ouderenbeleid’

Vertegenwoordigers van onze CD&V-senioren tijdens één van hun talrijke uitstappen.

Op de goede weg

Cultuur bindt een samenleving, verruimt de 

geestelijke gezondheid, ontwikkelt soci-

ale contacten en zorgt voor een tikkeltje 

ontspanning in onze jachtige maatschap-

pij. Naast sport, vrije tijd,… is cultuur een 

andere sector waar mensen elkaar kun-

nen ontmoeten. Waar betrokkenheid en 

deelname aan de samenleving alle kansen 

krijgt. Voor ons is het belangrijk dat cultuur 

geen exclusiviteit is voor de ‘hogere klasse’. 

Cultuur is een basisrecht voor iedereen. 

CD&V Ninove was dan ook bijzonder 

verheugd met de invoering van de ‘Kan-

senpas’. Hierdoor wordt het aanbod op 

vlak van cultuur, sport en jeugdwerking 

toegankelijk voor mensen in armoede. Ge-

durende deze legislatuur werd het principe 

van de ‘Kansenpas’ door de gemeenteraad 

goedgekeurd. De dienst cultuur en schepen 

Veerle Cosyns, die tijdelijk bevoegd was 

voor “gelijke kansen” hebben hierin een 

trekkersrol gespeeld. 

Voor ons blijft het een absolute prioriteit 

om obstakels zoveel mogelijk op te ruimen. 

We willen ook in de toekomst een divers, 

toegankelijk, betaalbaar en kwaliteitsvol cul-

tuuraanbod uittekenen dat rekening houdt 

met iedereen. Daarnaast willen we een fo-

rum geven aan onze Ninoofse kunstenaars 

die een speciale betekenis hebben binnen 

hun vakgebied.

Veerle Cosyns

Schepen

Een mooi theaterstuk, museum of tentoonstelling? Niet iedereen 

raakt er door geboeid of kan er van genieten. Onder het motto 

“niet moeten, maar mogen” willen we ook in de toekomst ieder-

een verder de kans bieden om kennis te maken met alle vormen 

van cultuur. Ook volkscultuur, zoals carnaval, maakt daar deel van 

uit.

Cultuur: 

‘Niet moeten, maar mogen’
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Heeft u een vraag over het gemeentebeleid of de CD&V-
werking in onze gemeente? Of heeft u een suggestie voor 
wat beter kan? Aarzel niet en neem contact op met ons!

Uw lokale contactpersoon

Lieve Van Eeckhout

(lieve.van.eeckhout@telenet.be)

www.ninove.cdenv.be

Uw nationale contactpersoon

Tine van CD&V (tine@cdenv.be)

Wetstraat 89

1040 Brussel

www.cdenv.be

Doe mee met CD&V

Lid worden van CD&V is heel 

eenvoudig:

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

Volg ons op facebook: www.facebook.com/cdenv
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Iedereen inbegrepen, ook u!

Milieu:

‘Onbekend maakt 
onbemind’

Wie de natuur en de natuurwaarden niet 

kent, zal er geen respect voor kunnen 

opbrengen. 

Iedereen leeft graag in een nette, verzorgde 

omgeving. Iedereen wandelt graag in bos 

of  park om te genieten van het groen. 

Door in te spelen op kleine elementen van 

milieuzorg die dicht bij het leven van de 

mensen aansluiten, wil CD&V Ninove de 

aandacht en het respect voor de leefomge-

ving verscherpen. Eén van de belangrijkste 

items is de aanpak van alle vormen van hin-

der. Sluikstorten blijft de belangrijkste bron 

van hinder bij onze inwoners. Hondenpoep, 

wildplassen, rondslingerende blikjes, huis-

vuil, bevuilen van parken en speelpleintjes, 

…vormen terechte bronnen van ergernis. 

Die ‘stenen des aanstoots’ wegwerken heeft 

een onmiddellijk positief  effect op de kwali-

teit van onze directe leefomgeving.

Marc Nachtergaele

Schepen

Enkele strijdpunten voor Vrouw 
& Maatschappij

Zij willen tevens voldoende aandacht 

voor jongeren die meer begeleiding en 

zorg nodig hebben, en voor hen die 

eenzaam zijn. Daartoe willen zij de 

verenigingen die initiatieven daarom-

trent hebben genomen of  willen nemen 

ondersteunen.

Er moet ook meer aandacht besteed 

worden aan armoedebestrijding en het 

destigmatiseren van personen in armoe-

de, zodat ook zij beter betrokken raken 

in het maatschappelijk leven. Lokale 

initiatieven die bezig zijn met sociaal 

beleid en sociaal werk moeten ten volle 

door de gemeente ondersteund worden.

Veerle Cosyns en Lieve Van 

Eeckhout willen dat er voldoen-

de kwaliteitsvolle en betaalbare 

kinderopvang beschikbaar is, 

ook voor fl exibele en occasio-

nele kinderopvang.

Co-voorzitsters V&M-Ninove, 
Lieve Van Eeckhout en Veerle Cosyns.

Een ondersteunend jeugd-
beleid verder uitbouwen

Onze stad kent een bloeiend jeugdvereni-

gingsleven dat gesteund is op de vrijwil-

lige inzet van vele jonge mensen. Deze in-

zet verdient veel waardering, omdat deze 

verenigingen de jongeren ertoe aanzetten 

hun talenten te ontplooien en ter beschik-

king te stellen van de groep waarin ze 

actief  zijn. Wij willen dergelijke initiatie-

ven verder ondersteunen, zonder daarbij 

zelf  een rol als actor op te eisen.

Vertegenwoordigers van JONGCD&V 

willen in de komende legislatuur initiatie-

ven nemen die erop gericht zijn jongeren 

te betrekken die uit zichzelf  zelden deel-

nemen aan het maatschappelijk leven.

Boven v.l.n.r.: Tineke Soens - Van der Don-
ck, Dries Oosterlinck, Tiemen Van Steen-
berghe, Nickolas Sergeant. Onder v.l.n.r. 
Christoph Vijverman & Pieter De Moor.


