
“We willen zoveel mogelijk inwoners 
betrekken om onze stad en 
deelgemeenten een extra en 
vernieuwend elan te kunnen geven” 

"De fiets, da's toch 
logisch!"  zeggen Hilde 
en Jan
Met de fiets naar school, de sportclub of een 
avond uit. De gevaarlijke situaties op de weg 
maken dat dit geen evidente keuze is. Ook 
voor ouderen is het niet evident om te kiezen 
voor de fiets. Toch is de fiets nodig: meer 
mensen op de fiets zijn minder auto's in het 
straatbeeld en een leefbaardere stad. Het 
creëren van veilige fietscorridors van de 
deelgemeenten naar het centrum,  een 
uitbreiding  van het aantal fietsenstallingen,  
aangepaste fietsinfrastructuur en veilige 
fietspaden moeten de keuze voor de fiets 
vanzelfsprekend maken.

'Waar zal ik wonen als ik straks ouder ben?', 'Hoe moet ik alle vakantiedagen van 
de kinderen overbruggen?', 'Hoe krijg ik contact met andere alleenstaanden in 
de stad zodat ik niet vereenzaam thuis?' Het zijn maar een paar zorgen, waarmee 
heel wat Ninovieters te maken hebben. 

CD&V wil zorgen dat elke Ninoofse senior kan wonen volgens zijn behoefte. Sommige senioren 
blijven heel graag in het eigen huis, voor hen moet de thuishulp verder worden uitgebreid. 
Andere senioren hebben meer zorg nodig maar 
zouden toch liefst in Ninove blijven. Via 
subsidies van de hogere overheid moet de stad 
er in slagen, zoals in het Lenteakkoord voorzien, 
om een extra rusthuis te bouwen.
Gezinnen  met schoolgaande kinderen moeten 
dan weer jaarlijks puzzelen om werk en gezin 
haalbaar  te combineren. Daarom is voldoende 
kinderopvang , naschools en tijdens vakanties 
een must. We willen de opvangmogelijkheden 
voor kinderen van alle leeftijden uitbreiden en 
investeren in extra opvang met kwaliteitsvolle 
begeleiding. De groeiende groep 
alleenstaanden in Ninove verdient  extra 
aandacht  bij het organiseren van het cultureel 
en sociaal aanbod vanuit de stad. CD&V wil 
hiermee mensen laten 'buiten komen' en 
vereenzaming tegengaan.
'Zorgen voor mensen' blijft voor  Paul De 
Schepper ,als OCMW-voorzitter in vorige 
legislaturen en huidig  schepen van financiën , 
een belangrijk aandachtspunt.  

MENSEN ONDERSTEUNEN 
IN HUN DAGELIJKSE 
ZORGEN, DAT IS CD&V!

Met lokale evenementen willen we verbinden
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 contactpersonen:
Anja Beeckman
(anja.beeckman@skynet.be)
Franky D'hauwer
(franky.dhauwer@telenet.be)
Volg ons op Facebook:
www.facebook.com/ninove.cdenv

in NINOVE
Ninove.cdenv.be
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Ninove, deelgemeenten inbegrepen, 
verdient het beste. 

Onze twaalf CD&V-kandidaten zetten 
hun schouders onder het 
vernieuwende 'SAMEN'project voor 
Ninove. 
Boven: Karin De Coninck en Hilde 
Martien, Bart Mignon, Veerle Cosyns en 
Jan Callebaut
Onder: Maaike De Bom, Paul De 
Schepper en Koen Van Den Houte
Franky D'hauwer, Lieve Van Eeckhout, 
Anja Beeckman en Pieter De Moor

In Ninove, 
doen we het 'SAMEN'

Lijsttrekker Veerle Cosyns

Karin, Pieter en Franky zijn niet alleen  
binnen CD&V maar ook als vrijwilliger in 
verschillende verenigingen bedreven in het 
organiseren van evenementen.

Verenigingen en de vrijwilligers die er actief zijn 
zorgen voor de verbinding van mensen. Via de 
organisatie van evenementen zorgen zij voor 
een bruisend leven in de stad en haar 
deelgemeenten.  CD&V zal daarom ook in de 
toekomst blijven ijveren voor een goede 
ondersteuning, financieel en logistiek, vanuit 
de stad. Goed  uitgeruste buurthuizen zijn één 
van de belangrijke elementen om  de lokale 
verenigingen te ondersteunen. 'De inwoners verbinden via de organisatie van 

evenementen met onze  plaatselijke 

vereniging'
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Paul De Schepper, schepen van Financiën, zorg 

voor de mensen staat voorop.



Al enkele jaren zet het OCMW hard in 
op de strijd tegen kinderarmoede.
Het OCMW schakelt nu nog een 
versnelling hoger in deze strijd. 

Het Ninoofs OCMW start een nieuw project 
samen met Geraardsbergen en 
Denderleeuw.  Met dit project 'Kinderkansen' 
zullen alle kinderen, die geboren worden in 
onze stad en waarvan  Kind en Gezin  een 
verhoogd armoederisico ziet, worden 
bezocht. Sociaal assistenten zullen langs 
gaan om er samen met het gezin voor te 
zorgen dat deze kinderen alle begeleiding en 
kansen en rechten krijgen die ze verdienen. 
Dit project wordt ondersteund door de 
provincie Oost-Vlaanderen, de Vlaamse 

landmaatschappij en Europa. Het OCMW van 
Ninove is 'trekker' van dit intergemeentelijk 
project.

Meer dan ooit zijn we vandaag verbonden 
met de andere kant van de wereld. Het 
vliegtuig nemen is kinderspel en via 
Facebook, Twitter, ... is het vandaag mogelijk 
om met iedereen in contact en in discussie te 
treden. De wereld is letterlijk ons dorp.
Tegelijk zijn we onze eigen stad en dorpen 
misschien wat uit het oog verloren.  Ninove 
en deelgemeenten hebben  heel wat troeven. 
De 'kasjkes' en wandelwegen die vroeger 
door iedereen gebruikt  werden zijn  nu in 
onbruik geraakt  om verschillende redenen. 
Deze kunnen volgens ons een  meerwaarde 
bieden als bindmiddel van de stad en 
deelgemeenten.  Door deze  'baantjes' uit te 
pijlen en voor iedere deelgemeente 
bewegwijzerde  wandelingen te voorzien 

slaan we twee vliegen in één klap. Enerzijds 
krijgen we meer mensen aan het  bewegen  
maar  bovendien zorgt men hier ook voor een 
sociale meerwaarde en verbindingsmiddel. 
Het is de bedoeling dat deze  bewegwijzerde 
wandelroutes, mensen naar lokale trek-
pleisters zoals buurthuizen, cafés, ..., leiden. 
Zo leren mensen niet alleen  de eigen streek 
beter  kennen maar ook mekaar.  We  maken 
ook meteen 'echte' ontmoetingen mogelijk.  
We moeten er bovendien voor zorgen dat de 
verschillende  routes in de deelgemeenten op 
mekaar aansluiting  vinden. De sociale 
cohesie tussen de dorpen onderling 
versterken via dergelijke eenvoudige  
ingrepen, waarom niet?
 

Schepen Veerle Cosyns geeft 
met het cultureel aanbod in 
Ninove,  voor elk wat wils ! 

Voor de spiegeltent ben je te laat.  In 
dit nostalgisch decor  vonden meer 
dan 20 culturele activiteiten plaats 
met alleen maar blije mensen. Maar de 
zomer oogt ook veelbelovend in 
Ninove.

'Ik bladerde door ons Ninoofs Zomers 
Zakboekje en kreeg er zowaar keuzestress 
van." vertelt schepen van cultuur, Veerle 
Cosyns met een glimlach.
Dankzij haar stimulerende beleid en de fijne  
medewerkers kunnen ook deze zomer een 
heleboel initiatieven  doorgaan. 
Er zijn onze klassiekers, zoals De Donder-
dagen. Dit straat- en circustheaterfestival 
staat op de kaart als één van de origineelste 
en  fijnste van  Vlaanderen.   'Vorig  jaar 
stonden we hiermee in de top 10 van 
relevante Belgische straattheater-festivals in 
het  weekblad Knack.'
De Vlaamse filmkens in openlucht liggen 
Veerle Cosyns ook na aan het hart. Vooral 
omdat hiermee nadrukkelijk de deel-
gemeenten bediend worden. De plaatselijke 
verenigingen krijgen hier ook de kans om via 
de bediening van de tap een centje bij te 
verdienen. 

Cultuur naar de deelgemeenten brengen is 
ook de ambitie van het nieuw opgestarte  
'BALBUS'-project. De academie voor 
beeldende kunsten stak de Bib-bus in een 
nieuw jasje en tussen eind april en begin juli 
wordt deze bus elke woensdag geparkeerd in 
een andere deelgemeente. De bus is de start- 
en aankomstplaats van een dorpswandeling 
en er wordt afgesloten met een concertje van 
een lokale muziekgroep. 

"Al onze culturele initiatieven 
brengen mensen samen en 
zorgen voor ontmoeting. 
Cultuur geeft de nodige 
zuurstof aan onze Ninoofse 
gemeenschap."

Maar Veerle kijkt ook al verder dan de zomer 
en pakt op 8 september graag uit met de 
vierde editie van KRASJ. KRASJ is een 
parcours van actuele kunsten in een aantal 
fascinerende locaties in het hart van de stad. 
Dit jaar presenteren we een 60-tal 
kunstenaars. Het wordt deze zomer en dit 
najaar,  cultureel nog aardig druk. 'Maar van 
te veel cultuur is nog nooit iemand 
doodgegaan' lacht Veerle Cosyns.

WILLEN VERBINDEN 
IN NINOVE

Veerle COSYNS

Schepen van Cultuur 
en Gelijke Kansen 

Lijsttrekker Samen
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Wil jij samen met ons vorm geven aan 
het Ninove van de toekomst? 
Laat het ons weten.

DORPEN ALS MOTOR VAN 
LOKALE VERBONDENHEID
Maaike en Koen, jong CD&V, maken er graag werk 
van!

Lieve en Bart steunen nieuw Kinderarmoede-project

Gemeenteraad en 
provincieraad,
beiden van belang  voor 
mensen en ondernemingen.

Anja Beeckman, voorzitter CD&V 
Ninove,  is bij de komende 
verkiezingen, kandidaat voor de 
gemeenteraad en ook voor de 
provincieraad. Voor de gemeente-
raad terug te vinden op de SAMEN-lijst 
en voor de provincieraad bij CD&V. 

Gemeenten, steden en de provincie 
versterken mekaar.  De provincie 
ondersteunt initiatieven van de steden en 
gemeenten. Dit is ook  voor Ninove het geval. 
Via subsidies  voor  welbepaalde projecten,  
zoals voor de inrichting  van een trage 
wegennet. De provincie adviseert en 
ondersteunt het gemeentelijk ruimtelijk 
beleid en keurt het ook goed. De provincie 
Oost-Vlaanderen organiseerde voor de 
Fabeltasite een  ontwerpend onderzoek dat 
de mogelijkheden van het gebied en de 
omgeving bestudeert.  Momenteel werkt 
men aan een provinciaal ruimtelijk 
uitvoeringsplan dat de juridische 
bestemmingen vastlegt om het plan 
uitvoerbaar te maken. Door het project 
'afslanking provincies' zal de provincie 
samen met de steden en gemeenten 
focussen op streekontwikkeling, 
plattelandsbeleid, mobiliteit, ruimtelijke 
ordening, leefmilieu en economie.
Het werk van onze provinciale 
mandatarissen kan je volgen via www.oost-
vlaanderen.cdenv.be
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"In de strijd tegen kinderarmoede mogen we 

niet  opgeven"




