
“Samen bouwen 
aan een nog mooier Ninove” 

Op zoek gaan naar informatie is niet altijd eenvoudig, zeker niet voor senioren. 
Zij vinden vaak de weg niet naar het Sociaal Huis of andere instanties om 
geholpen te worden. Hierdoor zijn ze vaak niet op de hoogte van de sociale 
dienstverlening waar ze recht op hebben. 

Om deze problemen aan te pakken werkt het ‘Mobiel’ Sociaal Huis met opgeleide vrijwilligers 
vertellen onze OCMW-raadsleden Bart Mignon en Lieve Van Eeckhout: “Deze vrijwilligers 
hebben ook kennis van de bestaande hulp- en 
dienstverlening. Gewapend met deze kennis 
bezoeken deze vrijwilligers alle senioren (75 +)
die hulp kunnen gebruiken. Als de mensen niet 
tot het Sociaal Huis komen, komt het Sociaal 
Huis naar de mensen is het motto van dit  
project. Bedoeling is om de mensen zo lang 
mogelijk thuis te laten wonen. Indien nodig 
wordt aangepaste hulp aangeboden.” 

CD&V bestuurslid Jan Callebaut is één van deze 
enthousiaste vrijwilligers. “Bij de start van het 
project kregen we niet alleen een opleiding over 
het bestaande pakket aan hulp- en 
dienstverlening, maar werden we ook opgeleid 
om met mensen om te gaan. Tijdens gesprekken 
speuren we ook naar tekenen van eenzaamheid 
en armoede”, vertelt Jan. 

Problemen worden doorgegeven aan de 
coördinator van het project, die de verdere 
opvolging op zich neemt.

MOBIEL SOCIAAL HUIS
OP KRUISSNELHEID
IN NINOVE

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 redacteurs 

Franky D'hauwer 
franky.dhauwer@telenet.be

Annelies Depelsemaeker 
annelies.depelsemaeker@gmail.com

in NINOVE
Ninove.cdenv.be

Wijblad  van CD&V-Ninove mei 2017

SAMEN legt lat hoog voor Ninove. 

Het Ninoofse politieke landschap 
wordt grondig hertekend nu de lokale 
afdelingen van CD&V, sp.a en Groen de 
handen in elkaar slaan en voor de 
gemeenteraadsverkiezingen van 2018 
een brede politieke beweging 
opstarten. 

SAMEN, de naam waaronder de 
formatie naar de kiezer trekt, wil de lat 
voor een nieuw bestuur hoog leggen.

Vervolg artikel op pagina 3.
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Raadsleden Bart Mignon en Lieve Van 

Eeckhout & vrijwilliger Jan Callebaut



Onze gezondheid hangt voor een groot
deel af van onze voeding. Naarmate 
we ouder worden wordt dit nog 
belangrijker.

Daarom wordt in ons WZC Klateringen met 
een voedingscommissie gewerkt. 
Deze commissie bestaat uit de keuken-
manager, de kok, een voedingsdeskundige,  
de hoofdverpleegkundige en een aantal 
raadsleden met o.a. Bart Mignon. 

Deze komt regelmatig samen om na te gaan 
wat men kan doen om de hoge kwaliteit van 
de voeding te blijven garanderen en de 
bijhorende dienstverlening nog verder te 
optimaliseren. 

Er worden niet alleen lekkere maaltijden 
aangeboden maar er wordt ook rekening 
gehouden met bv. suikerziekte, allergieën, 
enz...  

Dit tot grote tevredenheid van de bewoners.

Het idee om in kartel naar de verkiezingen   
van 2018 te trekken leefde al enige tijd binnen 
de partijen. De samenwerking binnen het 
schepencollege verloopt uitstekend en we 
vinden elkaar ook in de vraag welke richting 
een volgend bestuur moet inslaan. Dan is de 
keuze om de krachten te bundelen bijzonder 
logisch. 

De naam van de nieuwe formatie is een 
uitdrukking van de ambitie om breder te gaan 
dan de traditionele partijpolitiek. In de 
opbouw van het programma willen we de 
inwoners actief betrekken . 

SAMEN stelt dan ook de betrokkenheid van 
de burgers bij het bestuur voorop. Het huidig 

bestuur steekt al heel veel energie in 
participatie en buurtoverleg om tot gedragen 
beslissingen te komen. Een nieuw bestuur 
kan daar nog een stap verder in gaan door 
bijvoorbeeld dorpsraden of wijkcomités 
beslissingsrecht te geven over bepaalde 
budgetten. Dat vraagt een innovatief en 
creatief bestuur dat bereid is inwoners zelf 
verantwoordelijkheid te geven in de vraag 
welke maatregelen prioritair zijn om die buurt 
of dat dorp te verbeteren. 

Wij gaan voor een Ninove waar elke 
Ninovieter, jong of oud, autochtoon of 
allochtoon, hetero of holebi thuis kan horen, 
voor een samenleving gebaseerd op respect.

Iedereen leeft graag in een nette, 
verzorgde omgeving. Uit opinie-
peilingen blijkt dat mensen willen dat 
lokale besturen hier prioriteit aan 
geven. Op de technische dienst werd 
daarom fors geïnvesteerd in de 
aankoop van gereedschap om de 
netheid van ons grondgebied te 
verbeteren. 
 

Gebruik pesticiden 
verstrengd

Sinds januari 2015 is het gebruik van 
pesticiden verstrengd. Gemeenten maar ook 
zorginstellingen, scholen, sportclubs, enz... 
mogen geen pesticiden meer gebruiken. 

Aanvankelijk zat Ninove net als andere 
gemeenten en steden met de handen in het 
haar. Onkruid woekerde zowat overal op 
paden en parkeerplaatsen. 

‘Fraai is het misschien niet, maar we zullen 
met onkruid moeten leren leven', zei de 
Vlaamse Vereniging van Steden en 
Gemeenten. 

Op zoek naar 
alternatieve methodes 

Ons gemeentebestuur zocht verder naar 
alternatieve methodes. Er werd een zeer 
wendbare werktuigdrager met stalen borstel 
in dienst genomen waarmee ook op moeilijk 
te bereiken plaatsen machinaal kan 
gereinigd worden en door borstelen het 
onkruid verwijderd kan worden. 

Sinds begin dit jaar is ook een nieuwe 
veegwagen in gebruik genomen die samen 
met de werktuigdrager wordt ingezet, wat 
een nog beter resultaat oplevert. 

Forse maar noodzakelijke 
investering

Een forse maar noodzakelijke investering van 
+/- 270.000 € om onze stad leefbaar en 
aangenaam te maken voor iedereen. 

Schepen Paul De Schepper is alvast zeer 
tevreden over de eerste resultaten van deze 
nieuwe aankoop. 

Het resultaat van een veegbeurt zie je op de 
foto bovenaan dit artikel.

ZORGEN VOOR NETTE 
BUURTEN IN NINOVE

Schepen 

PAUL DE 

SCHEPPER
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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

                SAMEN 
        LEGT LAT HOOG
         VOOR NINOVE
           CD&V , sp.a en Groen samen naar de         
         gemeenteraadsverkiezingen van 2018.

Aandacht voor gezonde voeding in WZC Klateringen

PAUL BLIJFT VERDER ZORGEN         
      VOOR GOEDE CIJFERS

                   Openstaande schuld 
            minder dan 4 € per inwoner

Ondanks forse investeringen tijdens deze 
legislatuur blijft onze stad financieel gezond. 
In februari heeft de stad haar laatste grote 
lening, namelijk deze voor de Academie voor 
Muziek Woord en Dans vervroegd 
terugbetaald. (+/- 3.100.000 €) Hierdoor 
bedraagt de openstaande schuld van de stad 
momenteel minder dan 4€ per inwoner. 
“De Ninoofse cijfers zijn uitstekend in 
vergelijking met andere steden. Hierdoor 
kunnen wij de nog geplande investeringen 
probleemloos uitvoeren en dit zonder de 
personenbelasting en de onroerende 
voorheffing te verhogen”, zegt onze schepen 
van financiën Paul De Schepper. 
Goed nieuws voor onze burgers dus. 

Ninove als centrumstad ? 

CD&V-Ninove pleitte op de gemeenteraad 
trouwens om het statuut van centrumstad of 
centrumregio aan te vragen. Een centrum-
stad ontvangt meer middelen voor de 
aanpak van grootstedelijke problemen waar 
we in de toekomst meer en meer zullen met 
geconfronteerd worden. “Het gaat vooral om 
bijkomende noden en voorzieningen op het 
vlak van veiligheid, mobiliteit, huisvesting, 
taalproblematiek en integratie”, volgens 
onze fractie. Het voorstel werd bijna 
unaniem, op één onthouding na goed-
gekeurd. 
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