
" Vrijwilligers in tal  van Ninoofse 
verenigingen zorgen voor  een warme 
stad en verdienen onze steun "

CD&V maakt werk van

 ‘buurthuizen met pit’ : 

ontmoetingsplaatsen 

voor alle Ninovieters!
 

• Voldoende tafels en stoelen om 
iedereen comfortabel te laten 
deelnemen aan jouw activiteit.

 
• Een proper lokaal waar het gezellig is 

om samen te komen.
 

• Goede en duidelijke afspraken voor alle 
gebruikers.

 
• Een keuken met voldoende faciliteiten 

om ieders evenement te laten slagen.
 

• Democratische prijzen voor alle 
verenigingen en inwoners van onze 
stad.

 
•  Verlichting en verwarming voor een 

gezellig samen-zijn !

Hier willen onze vertegenwoordigers in het 
stadsbestuur zo snel mogelijk werk van 
maken. 

Meer politiemensen op straat
door te investeren in infrastructuur.

"Meer politiemensen op straat hebben en het korps klaarmaken voor de 
uitdagingen van morgen" benadrukt Paul De Schepper.  Dat is de doelstelling 
die het Ninoofse stadsbestuur voor ogen heeft. Daarom investeert ze fors in een 
nieuw politiecommissariaat ter hoogte van het oude postverdeelcentrum.

Onze schepen van Financiën Paul De Schepper
benadrukt het belang ervan :

“Het gaat om een grote investering, maar de
efficiëntiewinst is niet te onderschatten.
Momenteel moet de politie verdachten vaak
naar Aalst overbrengen omdat onze cellen niet
langer voldoen aan de huidige vereisten.
Mommenteel is het politiecommissariaat 
verspreid over 2  locaties. Dankzij de nieuwbouw 
worden de diensten gecentraliseerd. Dit maakt 
tijd vrij voor meer blauw op straat. 

Voor CD&V-Ninove en onze coalitiepartners blijft
het een prioiteit om de politie korter bij de burger
te brengen.

Een versterking van de wijkwerking en de
politie-inzet op straat vergroten blijft dan ook
één van onze belangrijkste doelstellingen.

MEER BLAUW OP STRAAT
MET NIEUW 
POLITIECOMMISSARIAAT

COLOFON
Heeft u een opmerking over het gemeentebeleid 
of de CD&Vwerking in onze gemeente? Of heeft 
u een suggestie voor wat beter kan? Aarzel niet 
en ga de conversatie aan!

Uw nationale contactpersoon
tom@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/wordlid

Uw lokale contactpersoon
Anja Beeckman
anja.beeckman@skynet.be

Uw lokale redacteur
Franky D'hauwer
franky.dhauwer@telenet.be

in NINOVE
Ninove.cdenv.be 

Wijblad  van CD&V-Ninove November - December 2016
,,

ACTIE OPWAARDERING
BUURTHUIZEN !
 
Waarom geen gebruik maken van 
de Ninoofse buurthuizen als 
trefpunt voor je vereniging ?

CD&V-Ninove wil investeren 
in onze buurthuizen.

Lees hierover meer op pagina 4.

                               
Ninove , warme stad 
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Voor CD&V-Ninove begint een 
toekomstgericht en duurzaam beleid 
met een gedegen financieel beleid. 
Letten op de centen betekent niet 
alleen zorgen voor een budget in 
evenwicht, maar mag ook de 
toekomstige generaties niet 
belemmeren in hun ontwikkelingen.

In vergelijking met deze van vele andere
steden en gemeenten blijft de financiële
toestand van Ninove comfortabel. In ons
meerjarenplan zijn er +/- 50 miljoen euro
investeringen voorzien en slagen we erin om
deze zonder problemen te financieren. Meer
nog, we houden op het einde van deze
legislatuur nog een mooie reserve over.             

Dit allemaal zonder verhoging van de
personenbelasting, noch de onroerende
voorheffing.

" We zetten ons elke dag in om onze stad
financieel gezond te houden "

Eén van onze doelstellingen in ons
lenteakkoord was 'zorg op mensen-
maat' te realiseren, zodanig dat elke 
Ninovieter, de zorg kan krijgen die men 
nodig heeft en verdient.'

Met de uitbreiding van het zorgnetwerk
van thuishulp met 'ergotherapie aan huis'
wordt volgens onze OCMW-raadleden Bart
Mignon en Lieve Van Eeckhout verder ge-
werkt aan de realisatie van deze doelstelling.

Door de lange wachtlijsten voor woon- 
zorgcentra wordt er meestal voorrang 
gegeven aan de meest zorgbehoevenden 
voor opname. Vele senioren blijven dus 

noodgedwongen langer zelfstandig thuis 
wonen, al dan niet met thuiszorg.

Om die mensen te ondersteunen wil het
OCMW Ninove starten met ergotherapie aan
huis. Ergotherapeuten helpen de senioren
met tips om hun leven en woning aan te 
passen om langer zelfstandig te wonen.

Ergotherapeuten richten zich niet op de zorg
op zich, maar op het concrete leven. Dit is 
een zeer unieke discipline in de gezondheids-
zorg. Ze helpen mensen die problemen 
ervaren bij het uitvoeren van hun dagelijkse 
activiteiten met als doel het verbeteren van 
hun levenskwaliteit.

Voor CD&V-Ninove is een beleid inzake
gelijke kansen een blijvende belang-
rijke opdracht. Niet iedereen heeft
immers dezelfde kansen wat betreft de
deelname aan de samenleving. Ook
voor rolstoelgebruikers is dit niet altijd
evident. In de praktijk moet er vaak
nog veel verbeterd worden voor ook zij
zonder hindernissen aan onze samen-
leving kunnen deelnemen.

Rolstoeltoegankelijkheid
Ninoofse handelszaken

Het startschot werd gegeven door een
studente ergotherapie die in het kader van
haar thesis 82 handelszaken onderzocht.

De resultaten van dat onderzoek waren alvast
veelbelovend. "Geen enkele zaak was
immers volledig ontoegankelijk. 12 zaken
waren volledig toegankelijk voor rolstoel-
gebruikers. 35 handelszaken waren op één
punt na toegankelijk."

WIJ-maatschappij

Veerle Cosyns, o.a. bevoegd voor gelijke 
kansen wil samen met het voltallige college
van burgemeester en schepenen de fysieke
en hiermee de sociale toegankelijkheid van 
de Ninoofse handelszaken verder in kaart 
laten brengen.

In de toekomst zullen ook de andere 
handelszaken bezocht worden en zal er
gewerkt worden met een sterrensysteem om
de toegankelijkheid aan te duiden. Voor
handelaars die met vragen zitten om hun
winkel toegankelijker te maken zal er een
aanspreekpunt komen.

Onze schepenen en bestuursleden hebben
alvast de intentie om dit project verder te
steunen.

“Onze samenleving
toegankelijker maken voor
iedereen, dat is een uitdaging
voor iedereen”

ZORGEN VOOR MENSEN 
IN NINOVE

Veerle Cosyns

Schepen van Cultuur &
Gelijke Kansen

"Dit project verdient
alle steun"
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Wil jij samen met ons vorm geven aan 
ons WIJ-verhaal in Ninove?
Laat het ons weten en mail naar anja.beeckman@skynet.be

OCMW NINOVE, START 
MET ERGOTHERAPIE
AAN HUIS
Zorg op mensenmaat,
dat willen we realiseren in Ninove !

Paul staat voor gezonde financiën.

Anja Beeckman, voorzitster 
CD&V Ninove:

Bijna een jaar geleden werd ik voorzitter van 
CD&V groot Ninove. Mijn belangrijkste 
doelstelling is en blijft 'ons WIJ-verhaal vorm 
geven in Ninove en haar deelgemeenten'.  
Ons  WIJ-verhaal is er één op maat van de vele  
lokaal geëngageerde mensen in Ninove en 
haar deelgemeenten.  Deze mensen vinden 
we terug in de sportclub, jeugdbeweging, 
KVLV,  KWB,  Femma, OKRA, Neos, ziekenzorg,  
lokale handelsvereniging, serviceclub, 
lokale vzw, parochieploeg, plaatselijke 
harmonie, carnavalvereniging, Davidsfonds,  
Gezinsbond, toneelvereniging, buurt-
comité, ...
De vele geëngageerde vrijwilligers in al deze 
verenigingen geven kleur aan Ninove en 
willen wij als CD&V de hand reiken om samen 
werk te maken van  een betrokken 
samenleving. De vele organisaties en 
verenigingen zorgen voor verbinding. Ook 
voor nieuwkomers  in Ninove is deelname in 
een lokale organisatie  cruciaal als motor 
voor participatie en integratie. 

Als politieke partij moet je het voortouw 
nemen om gestalte te geven aan die 
betrokken samenleving, aan die betrokken 
stad. Een samenleving, een stad, waar 
iedereen zijn plaats heeft. Plaats voor zij die 
kansen zien en risico's durven nemen, maar 
ook plaats voor zij die achter blijven. 
Dat is ons WIJ-verhaal waar we in Ninove en 
deelgemeenten werk willen van maken, 
vandaag, morgen en overmorgen.
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                            Paul De Schepper




