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Inleiding 
 

Stel, je wordt wakker in het Ninove van 2030. Je krijgt de kans om in een helikopter een vlucht boven 

de stad te maken. Je herkent je stad onmiddellijk: Abdijkerk, Dender, Ninia, échte aankomst Ronde 

van Vlaanderen. Maar als je beter kijkt, merk je ook een aantal grote veranderingen op. Een nieuw 

park aan het water, een wijk die een metamorfose heeft ondergaan, een bruisende binnenstad met 

vele voetgangers en fietsers, nieuwe pleintjes en enkele smalle baantjes die van de dorpen naar het 

centrum lopen. Dit is de stad zoals je ze droomde, dit is Ninove 2.0. Mensen die mekaar kennen en 

aanvaarden, waar een goeiedag niets kost en mensen elkaar ontmoeten in het bloeiende cultuur-, 

sport- en verenigingsleven. 

In een notendop is dit hoe SAMEN de toekomst van Ninove voor ogen heeft en wat u in dit 

programma kan terugvinden. Gedurfde voorstellen om onze stad leefbaar, groen, veilig en vooral 

aangenaam te maken. En dat is iets waar we vanaf morgen samen met jullie mee aan de slag willen, 

opdat elke Ninovieter eraan kan bijdragen. Op dat vlak overstijgt dit document het klassieke 

verkiezingsprogramma. Dit programma betekent het begin van een nieuwe politieke cultuur in 

Ninove, weg van politieke spelletjes en trage beslissingsprocedures naar een beleid waar lef, durf en 

een duidelijke toekomstvisie vanuit gaan. De voorbije zes jaar hebben we hierin al stappen proberen 

zetten, met dit kartel willen we nog een versnelling hoger schakelen. 

De volgende vijf speerpunten vatten het programma samen. 

1. SAMEN wil van Ninove een groene stad maken. En dit in al zijn facetten. Daarom willen wij een 

nieuw stadspark voorzien in de binnenstad, op de voormalige OCMW-site. Dit park kan een 

verbinding met de Dender maken en onze rivier een meer centrale plaats in de stad geven, met 

de mogelijkheid tot terrasjes en wandelpaden langs het water. Dankzij het behoud van de 

kaaischool kunnen we hier als stad ook ruimtes voorzien die een tijdelijke invulling kunnen 

krijgen: pop-up bar of restaurant, openluchtfilm, tijdelijke tentoonstellingen en zoveel meer. We 

herwaarderen ons kostbaar Ninoofs erfgoed. 

 

Daarnaast kiezen wij voor de oprichting van een Ninoofs coöperatief energiebedrijf waarmee we 

met de stad een stap vooruitzetten in de omwenteling naar groene energie. Ninovieters kunnen 

dan samen met de stad investeren in zonnepanelen, windmolens en andere vormen van 

hernieuwbare energie. Dit zal op termijn uw energiefactuur doen dalen en zo helpt u mee aan de 

strijd tegen klimaatopwarming. 

 

2. SAMEN kiest resoluut voor een verkeersveilig Ninove. We vinden dat er mobiliteit op maat van 

gezinnen met kinderen moet worden voorzien. Om de omgeving van de schoolpoort zo veilig 

mogelijk te houden willen wij waar mogelijk ‘schoolstraten’ introduceren. Dit zijn straten die, op 

de momenten waarop kinderen van en naar school worden gebracht, tijdelijk verkeersvrij 

worden gemaakt. Zo kunnen kinderen veilig te voet of per fiets worden afgehaald, en kunnen 

ouders zich met de auto op wandelafstand parkeren. Veilig naar school is voor ons echt een doel, 

en schoolstraten kunnen daar een handig middel in zijn.  
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We willen vol inzetten op de fiets. Een netwerk van veilige fietsverbindingen tussen de 

deelgemeenten, buurgemeenten en de binnenstad moet de mensen ertoe aanzetten vaker voor 

de fiets te kiezen. We investeren daarom ook in meer en veiligere fietsenstallingen. 

Een vlotte verbinding tussen de school, de voor- en naschoolse opvang en thuis is belangrijk en 

willen wij stimuleren. Zo kunnen schoolbussen kinderen van de school naar de academie of 

sporthal brengen, en kijken we hoe we de verplaatsing van en naar de sport- en 

vrijetijdsorganisaties best kunnen organiseren.  We maken onze handelskern verder een stuk 

aantrekkelijker en geven absolute voorrang aan de voetgangers en fietsers. Dat bewees zijn 

waarde al in andere steden. Doorgaand sluipverkeer roepen we een halt toe. Tegelijk willen we 

meer plaatsen creëren op de Mallaard-site als nabije stadsparking. Samen met een verhoging van 

het aantal parkeerplaatsen aan het H.Harten Instituut zorgen we op die manier met 2 grote 

gratis parkings aan de rand van het stadscentrum voor voldoende parkeerplek op wandelafstand 

van winkel- en horecazaken.  

 

3. SAMEN bouwt aan het nieuwe Ninove. En dat stopt niet bij een nieuw stadspark. Voor de jeugd 

blijven wij voorstander van een nieuw jeugdhuis in het centrum en willen wij ook een indoor 

skatepark bouwen. Wat stadsverfraaiing betreft moet er absoluut werk worden gemaakt van een 

nieuw stationsplein. Liefst met, als het moet zonder de steun van de NMBS. Als uithangbord van 

onze stad en eerste indruk van treinreizigers willen wij hier een mooi plein met voldoende groen 

en plek voor horecazaken voorzien.  

 

Om het plaatsgebrek van de rusthuizen op te vangen, stellen wij de bouw van een nieuw rusthuis 

achter het Paul de Montplein voor. Een nieuwe, multifunctionele sporthal en het publiek gebruik 

van sporthallen van de scholen moet ervoor zorgen dat iedereen een plek heeft om aan sport te 

doen, zowel voor de georganiseerde als niet-georganiseerde sporters.  

 

Samen wilt inzetten op het versterken van onze economie, onze handelaars en horeca want zij 

maken samen Ninove tot een gezellige stad. Daarom voorzien we ruimte voor kantoren en 

nieuwe plekken van bedrijvigheid zoals groepspraktijken en co-working plaatsen en dit via 

herbestemming van waardevolle leegstaande gebouwen in het centrum van de stad. We willen 

een strategisch plan voor zowel detailhandel als grote bedrijven en via RUP’s en 

stedenbouwkundige verordeningen zorgen we voor duurzame toekomstige ontwikkelingen 

zowel in de binnenstad als in de deelgemeenten. 

 

Tot slot, en wellicht het meest in het oog springend en ambitieus project, wil SAMEN de 

drukbevolkte wijken, zoals de Nederwijk / Pamelstraat of de Gentsestraat / Niepersveld 

hertekenen. In deze wijk is de woningdichtheid te hoog, wat op termijn niet langer houdbaar is. 

Bedoeling is dat de stad hier huizen opkoopt en in de plaats plekken voorziet voor pleintjes, 

groene zones en voldoende parking.  
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4. SAMEN waardeert de deelgemeenten. Want deze zijn voor ons even belangrijk als het centrum. 

Hier wordt gewoond, gaan kinderen naar school, hier bloeit het verenigingsleven. Daarom 

beloven wij dat elk dorp zijn eigen speeltuin krijgt, de openbare tuin van elk gezin. Dat elk dorp 

zijn buurthuis heeft, de gemeenschappelijke ruimte van elke vereniging en individu. Dat elk dorp 

zijn dorpsraad krijgt, de gemeenteraad van elke dorpsburger. Dat elk dorp een verkeersveilige 

dorpskern krijgt, het recht van elke deelgemeente. En, zoals al gezegd, dat er van elk dorp een 

veilige fietsverbinding naar de stad loopt. Goed onderhouden fietspaden die liefst geen straten 

kruisen. Tot slot willen we in samenwerking met de inwoners van de deelgemeenten zorgen voor 

een goede buurtinfrastructuur. Mensen moeten een duidelijk aanspreekpunt hebben waar ze 

hun klachten of aanbevelingen over de infrastructuur van hun dorp kwijt kunnen, en dan is het 

aan ons om daar mee aan de slag te gaan. 

We willen een mobiel stadhuis, sociaal huis en politiekantoor om de dienstverlening dichter bij 

de mensen te krijgen, waarbij in elke deelgemeente op regelmatige basis zitdagen georganiseerd 

worden. 

 

5. Iedereen Ninovieter. Omdat elke Ninovieter voor ons van tel is: jong en oud, autochtoon en 

allochtoon, arm en rijk. Ons project zal pas geslaagd zijn als Ninove een hechte, inclusieve 

gemeenschap is waar ieder zijn plek en verantwoordelijkheden heeft. Concreet willen we vanuit 

de stad hulp aanbieden aan de meest kwetsbaren in onze samenleving. We breiden de thuishulp 

aan senioren uit. Elk kind in armoede zal daarom gratis gebruik kunnen maken van 

huiswerkbegeleiding. We pleiten voor een divers en betaalbaar vrijetijdsaanbod. Om de 

integratie van nieuwkomers vlot te laten verlopen zullen wij het buddy-systeem verder 

uitbreiden en gratis lessen Nederlands aanbieden. We gebruiken ons bruisende cultuurleven als 

verbindende factor tussen bevolkingsgroepen. De groeiende druk op onze kinderopvang willen 

wij verhelpen door de voorschoolse kinderopvang met 50% te verhogen, een eigen stedelijke 

crèche en daardoor meer kinderopvangplaatsen te voorzien.  

Iedereen Ninovieter, dit betekent ook onze viervoeters. We zullen verder inzetten op 

waakzaamheid rond dierenwelzijn en dierenverwaarlozing. 

 

‘Nieuw’ en ‘investeren’ zijn woorden die vaak terugkomen in deze vijf speerpunten. Wij deinzen er 

niet voor terug opvallende voorstellen te formuleren die de weg wijzen naar het Ninove 2.0. In 

politiek wordt al te vaak op zeker gespeeld, wij willen met ons programma het nodige lef aan de dag 

leggen en durven met nieuwe inzichten komen. De waarheid menen we echter niet in pacht te 

hebben, daarom hebben we deze kernpunten voorgelegd aan de Ninovieters via huisbezoeken. We 

hebben ons programma gebaseerd op de concrete bezorgdheden van de inwoners van onze stad 

over hun dorp, wijk en straat. Daarna hebben we deze ideeën voorgelegd op onze burgertop, een 

moment waarop we SAMEN beslissen wat belangrijk is voor onze stad. Dit was een hele uitdaging, 

maar één die we de moeite waard vonden om aan te gaan. Het resultaat hiervan is voor ons een 

actieve en betrokken gemeenschap, waar iedereen elkaar weet te vinden en burgers hun 

verantwoordelijkheid nemen voor het welzijn in hun stad. 
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Natuur, ruimte en stadsontwikkeling 

Stadsontwikkeling: een groene long doorheen Ninove 
  

SAMEN wil van Ninove een groene en leefbare stad maken. Dit kan op verschillende vlakken.  

 

We willen een raster creëren van groene vingers die vanuit de stadsrand in ons centrum loopt. Het groene 

Ninove bestaat momenteel uit een verzameling van deelgebieden die los van elkaar ontwikkeld worden 

en die door de bezoekers ook als aparte entiteiten beleefd worden. Door deze deelgebieden als 

samenhangend geheel te profileren en verder te ontwikkelen, kan er een groenpool ontstaan met een 

grote ecologische waarde en een belangrijke toeristische/recreatieve waarde.  

 

Er moet een onderzoek komen van de ruimtelijke toestand van het gebied op het vlak van (1) toeristisch-

recreatieve-sport potenties, (2) ecologische potenties, (3) potenties voor duurzame landbouw en (4) 

mobiliteit (bereikbaarheid en ontsluiting). Vervolgens moeten ook de instrumenten die de ruimtelijke 

ontwikkeling in het gebied sturen onder de loep worden genomen. 

 

Op basis hiervan willen we een gebiedsvisie en ontwikkelingsstrategie opmaken met daaraan gekoppeld 

een actieprogramma met concrete projecten, beleidsmatige ingrepen en de communicatiestrategie die 

nodig is voor de duurzame, evenwichtige, ruimtelijke ontwikkeling van de groenpool en het profileren en 

uitdragen van dit gebied als een sterk, samenhangend geheel. 

 

Central Park 
 

Wij willen een nieuw stadspark voorzien in de binnenstad, op de voormalige OCMW-site. Dit “Central 

Park” maakt een verbinding met de Dender en geeft onze rivier een meer centrale plaats in de stad geven, 

met de mogelijkheid tot terrasjes en wandelpaden langs het water. We maken de Dender aantrekkelijker 

met een verlaagde boord. Onze stad is op dit moment met de rug naar De Dender gebouwd. De rivier 

opnieuw binnen brengen in de stad door de zijarmen open te maken, zal onze stad veel charmanter 

maken. 

 

In dit ontmoetings- en belevingspark willen wij als stad ook ruimtes voorzien in een hernieuwde Oude 

Kaaischool die een sociaal-culturele invulling kan krijgen: pop-up bar of restaurant, openluchtfilm, 

tijdelijke tentoonstellingen, starters woningen voor jonge gezinnen, kantoren voor starters, deelkantoren, 

een auditorium voor workshops en nog zoveel meer.  

 

Het Central Park is complementair met het huidige stadspark dat meer een “sportpark” is en het te 

ontwikkelen groengebied “Burchtdam” als groene wandelruimte. Het park aan de OCMW-site zou een 

recreatief park worden. Belangrijk is dat het vooral groen blijft. Bewoning aan de achterkant van de 

tuinen aan de Graanmarkt is mogelijk en zelfs wenselijk met het oog op sociale controle, maar we moeten 

er wel over waken dat er niet te hoog gebouwd worden. We gaan dus voor een park waar plaats is voor 

evenementen of zelfs een amfitheater.  

 

Groengebied “Burchtdam” 
 

Een groengebied met vijver en wandelpaden op de binnen gronden van de burchtdam is een ingreep die 

met weinig moeite de stad een extra groene long kan geven. Deze sluit aan op het huidige stadspark en 

het “Central Park”. Ook de gebouwen van de Moeremans-site krijgen een nieuwe bestemming. We 
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denken hierbij aan een combinatie van startende ondernemers, stedelijke kinderopvang, creatieve 

hotspots, cultuur en gemengd wonen.  

 

Pamelstraat-Nederwijk 
 

In wijken zoals de Pamelstraat en Nederwijk of Niepersveld en de Gentsestraat is dringend nood aan meer 

ruimte. De stad kan leegstaande woningen opkopen om daar de woondruk wat te verminderen en een 

groene ontmoetingsruimte te maken. Bij de herinrichting van deze wijken zoals het aanstaande project 

“De Blokken” moeten we de volledige wijk bekijken en niet deel per deel werken. 

 

Een nieuw stationsplein 
 

Wat stadsverfraaiing betreft moet er absoluut werk worden gemaakt van een nieuwe stationsomgeving. 

We willen hier een mobiliteit hub creëren, met deelfietsen, een veilige goed zichtbare fietsenstalling met 

herstelpunt, deelauto’s, een centrale opstapplaats voor De Lijn, kiss&ride zone voor pendelaars en 

schoolgaande kinderen aan het station. We realiseren dit het liefst met, maar als het moet zonder de 

steun van de NMBS.  

 

Als uithangbord van onze stad en eerste indruk van treinreizigers willen wij hier een mooi plein met 

voldoende groen en plek voor horecazaken voorzien. 

 

Ouderenvoorzieningen 
 

Om de toenemende bezetting van onze rusthuizen op te vangen, stellen wij de bouw van een nieuw 

woonzorgzone achter het Paul de Montplein, met zicht op het groen en dichtbij het centrum, voor. Voor 

ouderen met verschillende zorgbehoeften en vervlechting met de buurt. Zie ook verder bij 

seniorenbeleid. 

 

Sportinvesteringen 
 

Een nieuwe, multifunctionele sporthal in één van onze bruisende deelgemeentes en het publiek gebruik 

van sporthallen van de scholen moet ervoor zorgen dat iedereen een plek heeft om aan sport te doen, 

zowel voor de georganiseerde als niet-georganiseerde sporters. Bij de vernieuwing van de 

schoolinfrastructuur gaan we vooraf na hoe we deze kunnen gebruiken als publieke sporthal. We willen 

een indoor skatepark voor onze jeugd. 

 

Investeren in de jeugd 
 

We zetten nog veel meer in op groen om te spelen en speelmogelijkheden in de stad. Elke buurt of dorp 

krijgt zijn speelterrein, als ontmoetingsplek voor de buurt. Jongeren hebben ruimte nodig om hun ding te 

doen. Kinderen en jongeren hebben een plaats in de stad.  Voor de jeugd blijven wij strijden voor een 

nieuw jeugdhuis in het centrum. 
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SAMEN promoot de natuur en beschermt het milieu 
 

Natuur maakt mensen gezonder en creatiever, zorgt voor een omgeving waar het goed wonen is, 

zwengelt de economie en werkgelegenheid aan en is de beste en goedkoopste bescherming tegen 

hittegolven en wateroverlast. En ook steeds meer mensen genieten van die natuur in (moes)tuin, het park 

in de buurt. De zuurstof die we inademen, het water dat we drinken, de rust die natuur biedt zijn voor 

mensen van levensbelang. 

Waar veel bos is, kan de natuurwaarde ervan waarschijnlijk nog verbeteren. Waar weinig bos is, is elke 

bijkomende hectare winst voor de natuur. Op de meeste plaatsen resten ons vooral wat geïsoleerde 

bosrestanten. Die versterken we opnieuw en verbinden we met elkaar zodat grotere gehelen ontstaan 

waarin natuur zich kan ontwikkelen. 

 

Natuur verbindt mensen met elkaar: samenwerking is de succesfactor 
 

In Ninove zijn mensen en organisaties begaan met de natuur. Zij zijn de partners om alle inwoners en 

andere (meerderheids)partijen te overtuigen om mee te werken aan een sterk en ambitieus lokaal milieu- 

en natuurbeleid. Het lokaal bestuur moet hen ondersteunen en een actieve samenwerking opzoeken met 

de bestaande natuur- en milieuverenigingen. Levendige co-creatie in de praktijk. Het hoeft niet over een 

allesomvattend strategisch plan te gaan, eerder over een stroom van projecten en acties die mensen 

samen opzetten. Stap per stap maken we Ninove een beetje groener.  

 

Verstandig openbaar groenbeheer zorgt voor meer biodiversiteit 
 

Waar vinden kleine en grotere planten en dieren hun gading? In een gemillimeterd parkgazon of een 

gevarieerd grasland? Kortgeschoren straatbomen of mooi uitgegroeide kruinen met bloemen en 

vruchten? 

De juiste combinatiekeuze van bomen, heesters en kruidachtige stimuleert de biodiversiteit en brengt 

afwisseling en kleur in het openbaar groen. Bomen moeten voldoende ruimte krijgen, zowel onder de 

grond als voor de groei van hun kruin. Daardoor voorkomen we intense snoeiwerken. Het maaibeheer is 

zorgvuldig opgebouwd zodat het praktische gebruik en de ecologische waarde met elkaar verzoend 

worden. 

We starten projecten om dieren- en plantensoorten te beschermen en kijken wat we op gemeentelijk vlak 

kunnen doen voor bedreigde dier- en plantensoorten (bv. zwaluwen, kerkuilen, vleermuizen,…).  

We zijn kritisch bij het afleveren van kapvergunningen en zorgen voor een gedegen opleiding van ons 

groenpersoneel. 

De Diepe Straten 
 

De bescherming van onze natuur en leefomgeving is een hoofdzaak. Je zaagt niet aan de tak waarop je zit. 

Steeds meer mensen en organisaties delen ook dat besef. De initiatieven van onderuit zijn talrijk. Denken 

we maar aan De Diepe Straten en de strijd die vzw Red De Diepe Straten samen met de stad tegen de 

opvulling van de ontginde leemputten heeft gestreden. Voorlopig succesvol, maar we mogen niet 
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indommelen. SAMEN pleit daarom om over te gaan tot de onmiddellijke na bestemming van het reeds 

ontginde gedeelte, zijnde recreatief groen, uiteraard rekening houdende met de rechten van de eigenaar. 

Een afvlakking van de steile taluds waar nodig moet natuurlijk kunnen, om gevaarlijke situaties tegen te 

gaan, maar geen opvulling van de putten. 

We stellen vast dat het huidig geboortebos stilaan vol “geplant” raakt. We ijveren voor de aanleg van een 

nieuw geboortebos, tussen de Lange Muren naar De Diepe Straten, achter de wijken van de 

Denderhoutembaan, om zo een nieuw stadsrandbos te creëren waar je van in de stad dichtbij, zonder 

behulp van een auto, kan gaan wandelen in de natuur. 

 

Afvalintercommunales als aanjager van de kringloop of circulaire economie 
 

SAMEN wil zoveel mogelijk producten en grondstoffen hergebruiken en zo weinig mogelijk waarde 

vernietigen. Afvalintercommunales kunnen de motor zijn in de lokale transitie naar een circulaire 

economie. De afvalintercommunales moeten verlengd worden. We grijpen deze verlenging aan om de 

circulaire ambities op te nemen in de visie en doelstellingen. We laten als bestuur in de nieuwe 

beheersovereenkomst met de afvalintercommunale als voorwaarde opnemen dat de 

afvalintercommunale een voortrekkersrol inneemt in de transitie naar de circulaire economie. 

We voeren een duurzaam, ecologisch evenementenbeleid. We stimuleren afvalarme evenementen. We 

ondersteunen de organisatoren hierbij en stellen herbruikbare bekers en afvaleilanden ter beschikking. 

Zwerfvuil en nette stad 
 

We pakken zwerfvuil krachtdadig aan. We zetten volop in op preventie en sensibilisering, met 

ondersteuning voor groepen die tegen zwerfvuil strijden. Tegelijk zijn we voor harde repressie via meer 

verborgen camera’s,  met GAS-boetes,… De sluikstorter zal snel en effectief aangepakt worden. Onder 

meer via sociale tewerkstelling gaan we voor een nettere en goed onderhouden stad, en zeker snel na 

evenementen. 

Vergroening van de lokale energieproductie –en distributie 
 

We moedigen investeringen in (kleinschalige) decentrale energieopwekking zoals zonne-installaties aan 

en geven zelf het goede voorbeeld door zonnedaken en andere kleinschalige productie te installeren in en 

op de eigen gebouwen van de stad, het OCMW en nieuwe schoolgebouwen. 

We zetten in op een constructieve, participatieve aanpak voor windenergieprojecten. We leggen 

windenergieprojecten burger participatieve en coöperatieve voorwaarden op. Zo is er meer inspraak van 

de lokale bevolking en worden aangereikte problemen opgelost, suggesties bekeken en alternatieven 

onderzochten. Dat leidt tot meer projecten, met een breder maatschappelijk draagvlak, die beter 

aansluiten op de lokale noden en gevoeligheden. 

Wij kiezen voor de oprichting van of samenwerking met een coöperatief energiebedrijf waarmee we 

met de stad een stap vooruitzetten in de omwenteling naar groene energie. Ninovieters kunnen samen 

met de stad investeren in zonnepanelen, windmolens en andere vormen van hernieuwbare energie. Dit 

zal op termijn de energiefactuur van de Ninovieter doen dalen en zo helpen we allemaal mee aan de strijd 

tegen klimaatopwarming. 
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Kleinere groene ingrepen 
 

Natuur hoort niet enkel thuis in reservaten of groene bufferstroken, maar ook dichtbij de mensen. 

Straatgroen, gevelgroen en groendaken zijn goede voorbeelden van plantengroei in woonkernen. Ze 

leveren schaduw als het zonnig is, bufferen water als het nat is en koelen door verdamping als het heet is. 

We zorgen ervoor dat elke inwoner natuur kan vinden op wandelafstand. 

 

Daarom willen wij verder werk maken van meer groen en plaats voor natuur in de stad en  

deelgemeenten, om onze openbare ruimte zo leefbaar mogelijk te maken.  

 

Verder zijn er ook nog allerlei kleinere ingrepen die onze stad wat minder grijs zullen maken. 

• Parkeerplaatsen hoeven niet altijd beton te zijn, men kan gerust met grasdallen werken. Pleinen 

zijn geen betonnen rustplekken. 

• Op plaatsen zoals Preulegem waar vooral appartementsbouw aanwezig is, mag wat extra groen 

worden voorzien. Bv. een groen hoekje met plaats voor een ontmoetingsruimte. 

• Kleine groene plekjes moeten behouden blijven maar we dienen voorwaarden te stellen naar 

onderhoud en sociale controle. Hierbij ook de deelgemeenten niet vergeten! 

Uit de resultaten van de huisbezoeken bleek dat vele inwoners klagen over het groenonderhoud in stad 

en in de dorpen. Meer groen voorzien betekent ook meer investeren in groenarbeiders voor de stad. Dit 

kan gekoppeld worden aan bijkomende tewerkstellingsmogelijkheden voor zwakkere doelgroepen via 

sociale tewerkstelling. 

 

 

Stads – en dorpsontwikkeling 
 

Duurzaam ruimtelijk beleid vertrekt van een helder kader 
 

We maken een lokaal beleidsplan op en zetten de stap naar een echt duurzaam ruimtelijk beleid. Daarbij 

vertrekken we vanuit een aantal krachtige principes: 

 

• We beschermen de open ruimte en kiezen in functie hiervan voor kwalitatieve 

kernversterking en verdichting. Basisvoorzieningen (winkels...) en openbaar vervoer moeten 

nabij en bereikbaar zijn. 

 

• We kiezen maximaal voor verweving van functies en voor efficiënt ruimtegebruik. 

 

• Het Ruimtelijk beleid staat niet op zichzelf, maar heeft een nauwe link met mobiliteit, 

klimaatbeleid, natuur en milieu, economie, …  Daarom stemmen we de planning en het 

beleid in al deze sectoren goed op elkaar af. 

 

• We vertrekken altijd van bestaande kwaliteiten van de stad/het dorp en het landschap. Het 

kasteel van Voorde dient bijvoorbeeld te worden geherwaardeerd of herbestemd.  
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De ruimtelijke verrommeling aanpakken 
 

Ruimtelijke ordening vertrekt niet van een wit blad. De ruimtelijke wanorde keren is op korte termijn 

onmogelijk. Wel kunnen we de nodige stappen zetten om de tanker te keren. 

 

• Ook zonder woonuitbreidingsgebieden aan te snijden is er nog meer dan genoeg ruimte om aan 

huidige en toekomstige woonnoden te voldoen. Via ruimtelijke uitvoeringsplannen kan de 

gemeente actief slecht gelegen of overstromingsgevoelige woonuitbreidingsgebieden omzetten 

in open ruimte. Ook voor sommige slecht gelegen woongebieden kan een bestemmingswijziging 

aan de orde zijn. Instrumenten als planologische ruil en verhandelbare bouwrechten bieden 

mogelijkheden om hierbij planschade te vermijden of te beperken. 

 

• Open ruimte staat ook meer en meer onder druk door de aanwezigheid van heel wat constructies 

en functies die er eigenlijk niet thuishoren. We kiezen voor een tweesporenbeleid: enerzijds een 

restrictief vergunningenbeleid om verdere verrommeling tegen te gaan, anderzijds een beleid dat 

slim op opportuniteiten inspeelt om bestaande verrommeling terug te draaien. Op termijn kan 

zonevreemdheid zo uitdoven: ofwel zijn functies perfect in de omgeving inpasbaar en worden ze 

geregulariseerd, ofwel doven ze na verloop van tijd uit. 

 

• Er komen alsmaar meer  appartementen bij in het centrum, daarom moeten we concreet heel 

wat extra groen creëren om onze stad leefbaar te houden. 

 

• We staan voor een duidelijk ruimtelijk kader waarin we het kwalitatieve aspect laten doorwegen, 

het algemeen ruimtelijk belang is prioritair op het particulier belang. Samen blijft aandringen op 

het ontwikkelen van de nodige verordeningen. 

 

• We willen optimaal rekening houden met de erfgoedwaarden die onze stad nog heeft. Dit niet 

enkel voor de waarde van het verleden, maar deze gebouwen geven onze stad charme wat 

interessant is voor onze leef kwaliteit, toerisme en economie.  

 

• Iets over nieuwe woonvormen bij nieuwe ontwikkelingen, cohousing… Geen verkavelingen meer 

uit jaren ’70, maar moderne woonvormen. De niet-beschermde maar mooie architecturale 

woningen moeten we inventariseren, zie stuk erfgoed. 

 

Woonuitbreidingsgebieden 
 

We gaan volop voor renovatie en herwaardering van bestaande gebouwen, voor inbreiding i.p.v. 

uitbreiding. Ninove is al genoeg bebouwd. Er worden geen open ruimtes meer aangesneden. 

Bouwgronden worden behouden maar er komen er geen meer bij. 

 

Alle woonuitbreidingsgebieden die niet voldoen aan bepaalde voorwaarden, zoals bv. de 

woonuitbreidingsgebieden die niet bereikbaar zijn met openbaar vervoer, of die de draagkracht van de 

bestaande wegenis te sterk belasten, worden geschrapt en blijven groene ruimtes en landbouwgrond. 
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Mobiliteit 
 

Het startpunt van een duurzaam mobiliteitsbeleid is een sterk ruimtelijk beleid. Kernversterking en het 

slim mengen van functies zijn de sleutelwoorden. Als wonen en werken, winkelen, onderwijs en recreatie 

in elkaars buurt gebeuren, als belangrijke voorzieningen zich op plaatsen bevinden die goed bereikbaar 

zijn (of gemaakt kunnen worden) met duurzame middelen (te voet, met de fiets of het openbaar vervoer), 

dan hebben we vanzelf veel minder (auto)verplaatsingen nodig om mobiel te zijn. 

 

Een veilige schoolbuurt, met schoolstraten en fietsverbindingen! 
 

SAMEN wil de verkeersveiligheid aan de school heel belangrijk. Waar mogelijk organiseren we 

schoolstraten in overleg met de buurt. Een ‘schoolstraat’ is een duurzaam concept dat een oplossing biedt 

voor de verkeersdrukte aan een schoolpoort. De ‘schoolstraat’ wordt tweemaal per dag afgesloten voor 

ongeveer 30 minuten, bij het begin en einde van de schooldag. Met uitzondering voor hulp- en 

nutsdiensten wordt gemotoriseerd verkeer niet toegelaten in deze periode. Ouders moeten hun auto op 

een nabije plek kunnen parkeren waardoor de verkeerschaos aan de schoolpoort aanzienlijk vermindert. 

Deze veilige en kindvriendelijke schoolomgeving creëert meer ruimte voor voetgangers en fietsers. De 

ruimte aan de schoolpoort wordt zo een bruisende ontmoetingsplaats waarbij de paden van kinderen, 

ouders, grootouders en schoolpersoneel elkaar dagelijks kruisen. 

Concreet betekent dit dat gemachtigde opzichters of de politie aan de ingang van de straat een 

verplaatsbaar bord zetten. En dat levert heel wat voordelen op... 

Zo is er minder chaos in de schoolomgeving en wordt het een pak veiliger voor fietsers en voetgangers, 

aangezien zij meer ruimte krijgen. Ook voor de veiligheidsdiensten is dit gunstig. Daarnaast zorgt dit voor 

een gezondere schoolomgeving, aangezien er minder uitstoot is van uitlaatgassen van auto's. 

De schoolstraten zorgen ervoor dat kinderen meer bewegen, aangezien ze nu niet meer vlak voor de 

schoolpoort afgezet worden. Er is nu een aangenamere sfeer aan de schoolpoorten en dat bevordert het 

contact tussen de ouders en het schoolpersoneel. 

 

SAMEN gaat voluit voor het STOP principe! 
 

Het STOP-principe (eerst Stappers, dan Trappers, dan Openbaar vervoer, en dan pas de Privéwagen) staat 

vandaag in zowat alle beleidsnota’s. SAMEN pleit voor een heldere keuze voor voetgangers en fietsers: 

• We kiezen voor leef kwaliteit als uitgangspunt, voor gebruiksruimte in plaats van verkeersruimte. 

Gewoon “leefbaar” of “verkeersveilig” zonder belevingskwaliteit blijft ruim onvoldoende, we gaan 

voor straten op mensenmaat! 

• We gaan uit van de meest kwetsbare weggebruikers, door de kindnorm en seniorennorm als 

uitgangspunt te nemen. Wat op maat is voor kinderen, senioren, jonge ouders met een kinderwagen, 

is meteen aangenamer en veiliger voor alle weggebruikers en buurtbewoners. Ook rolstoelgebruikers 

moeten zich probleemloos kunnen verplaatsen in onze stad, daarom kiezen we bovendien voor 

integrale toegankelijkheid voor personen met een handicap. Denken we maar aan het onthaal van 

het cultureel centrum en de bibliotheek, waar investeringen zich opdringen. Onze voetpaden moeten 
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aan volgende voorwaarden voldoen: voldoende breed, obstakelvrij, comfortabel, met voldoende 

rustpunten (zoals zitbanken) onderweg. Bij elke inrichting, ingreep, bij alle werken checken we of de 

zwakke weggebruiker en de personen met een beperking niet vergeten worden. 

• We maken fiets- en stapverbindingen tussen de deelgemeenten en de stad en de buurgemeenten met 

zo weinig mogelijk kruisingen met wegen. Sommige wegen worden zo ingericht dat de voetganger en 

fietser het maximale comfort hebben, boven de automobilist. Zo krijgen we de Ninovieters op de 

fiets, en creëren we ook een veilige fietsverbinding voor onze schoolgaande jeugd. 

• We investeren in de kwaliteit van onze fietsverbindingen en voetpaden. Hier is grote nood aan. 

• We hebben de voorbije jaren al sterk ingezet op de ontwikkeling van onze trage wegen, en gaan 

hiermee verder. We investeren actief in een sterk netwerk van trage wegen, niet enkel voor 

recreatief gebruik, maar ook functioneel. We herwaarderen bestaande trage wegen en voorzien ze bij 

nieuwe ontwikkelingen. We investeren verder in “missing links”.  

• Wie fietsers kwaliteit biedt, trekt hen ook aan (en dus minder auto’s). We hebben de voorbije jaren al 

heel hard ingezet op de fiets, door de komst van de blue bikes en de fietssuggestiestroken in het 

centrum en op de belangrijke invalswegen in de deelgemeenten. We zorgen voor kwalitatieve 

fietsinfrastructuur met voldoende en kwalitatieve fietsenstallingen (in het centrum, aan haltes van 

openbaar vervoer, aan recreatievoorzieningen, …). We houden bij de aanleg van fietsinfrastructuur 

ook rekening met verschillende types van fietsen (dus ook bakfietsen, elektrische fietsen, fietsen voor 

personen met een handicap…). Fietssnelwegen met zo weinig mogelijk onderbrekingen maken fietsen 

ook over langere afstanden aantrekkelijk. Maar ook voor korte verplaatsingen zijn comfortabele en 

veilige fietsroutes essentieel. We werken voor grensoverschrijdende routes samen met 

buurgemeenten, zodat fietswegen niet bij de gemeentegrens stoppen. We zorgen voor fietsstraten in 

ons centrum, waar nodig. 

• We kiezen standaard voor de meest fietsvriendelijke oplossing: het beperkt eenrichtingsverkeer 

(fietsers mogen in de regel ook in tegenrichting door een eenrichtingsstraat) raakt meer en meer 

ingeburgerd  en willen we ook in Ninove uitbreiden, maar ook rechtsaf door rood en in het algemeen 

verkeerslichten die doorstroming van fietsers bevorderen (zoals alle fietsers tegelijk groen), dit maakt 

immers fietsen sneller en aantrekkelijker. 

• De elektrische fiets blijkt meer en meer een gamechanger. Dankzij de elektrische fiets worden langere 

afstanden befietsbaar, zodat de fiets meer en meer een alternatief wordt in het pendelverkeer (zeker 

ook in landelijke gebieden waar het openbaar vervoer vaak tekort schiet) en ook voor meer groepen 

in de maatschappij haalbaar wordt. De gemeente kan de financiële drempel verlagen door een samen 

aankoop te organiseren en we zetten ook verder in op de fietskluizen waar je jouw elektrische fiets 

veilig kan wegstallen. Bij evenementen en markten voorzien we een bewaakte zone voor (elektrische) 

fietsen. 

• Sluipverkeer wordt ontmoedigd door een goede categorisering van de wegen en een consequente 

inrichting afgestemd op de functie van de weg (verbindingsweg, ontsluitingsweg of erftoegangsweg). 

Daar waar nodig zorgen we voor knippen. Circulatieplannen en tonnagebeperkingen kunnen ingezet 

worden om hardnekkig sluipverkeer tegen te gaan. Landelijke wegen die als sluipweg worden 

gebruikt kunnen door een eenvoudige ingreep als een tractorsluis of een neerklapbaar paaltje waar 

enkel landbouwers een sleutel voor hebben, een veilige fietsweg worden. Vrachtverkeer wordt uit 

woonstraten geweerd door middel van een tonnagebeperkingen en bijhorende controles.   
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Parkeerbeleid 
 

Duurzaam parkeerbeleid vormt het sluitstuk van een duurzaam mobiliteitsbeleid. Publieke ruimte is te 

schaars om zomaar aan de auto op te offeren. 

• Een slim betalend parkeerbeleid helpt de schaarste in centra beheren. Dat gratis parkeren of 

overvloedige parkeercapaciteit nodig is voor de detailhandel, blijkt niet op te gaan. De voorbije jaren 

hebben we in Ninove met ‘shop & go’ geëxperimenteerd, en dit werd goed ontvangen door onze 

Ninovieters en de handelaars. We wensen dit systeem dan ook verder uit te breiden door hetzelfde 

principe toe te passen op de centrumparkings net buiten het parking (bv.. Twijnsterplein, P. De 

Mondtplein,…). Parkeren kan er dan gratis gedurende 2 uur, zo halen we auto’s uit het centrum.  

• We kiezen voor gedeeld ruimtegebruik. Een mooi voorbeeld van hoe dit in de voorbije jaren werd 

toegepast is de parking van de H.Harten. We willen die parking verder uitbreiden om zo op 

wandelafstand van ons handelscentrum gratis parkeren toe te laten. 

• De parking aan de Mallaard dient te worden heraangelegd en uitgebreid om lang parkeren aan de 

stadsrand mogelijk te maken. Vooral voor de wijk Pamelstraat en Nederwijk kan dit een oplossing 

bieden voor de zeer hoge parkeerdruk. 

 

Openbaar vervoer 
 

We zijn voorstander van een ruim openbaar vervoer tussen deelgemeenten en binnenstad. We blijven 

ijveren en onderhandelen om betere verbindingen te krijgen met bus/tram/trein. Zo moeten mensen uit 

de deelgemeenten op dinsdag vlot de mogelijkheid krijgen om met de bus naar de markt te gaan. We 

willen alle bussen aan het station verzamelen. Het stationsplein is de centrale mobiliteitsplek van onze 

stad.  

Samenleven, welzijn en diversiteit 
 

Samenleven in diversiteit staat hoog op de politieke agenda. Al te vaak op een manier die geen recht doet 

aan pogingen van velen om te verbinden. SAMEN wil samenleven positief stimuleren en tegelijk 

samenlevingsproblemen daadkrachtig en gericht aanpakken. 

'Samen' is het sleutelwoord. Problemen los je samen op. Uitdagingen ga je samen aan. Dat kan je maar 

goed doen als je elkaar begrijpt en rekening houdt met ieders identiteit(en). Ninove wordt gemaakt door 

de mensen die er wonen, de organisaties die er actief zijn en door het lokaal beleid. We zetten in op 

coalities tussen publieke en private actoren. We bundelen de krachten van overheden en het middenveld. 

De lokale overheid heeft de mogelijkheden om netwerken tussen verschillende actoren mee vorm te 

geven en te verduurzamen. Onze stad samen maken betekent dat iedereen recht heeft op deelname en 

gebruik van de stad. We hebben in het bijzonder oog voor onze bewoners die (dreigen) uitgesloten (te) 

worden. 

Voor SAMEN gaat een lokaal samenlevingsbeleid zowel over sociaal beleid als over 

samenlevingsvraagstukken. Daarbij zijn preventie, herstel en handhaven even belangrijk. Zoeken naar 

antwoorden op die vraagstukken doen we als volgt. 
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Samen maken we onze stad 
Samen met alle burgers maken we onze stad. Dat betekent ook dat iedereen gelijk recht heeft op 

deelname en gebruik van de stad.  

 

• Met nieuwe vormen van inspraak, zoals het burgerbudget, krijgt elk idee om van de straat, buurt, wijk 

of hele gemeente een nog betere plek te maken, een evenwaardige kans. SAMEN wil in elk dorp en 

wijk een dorps – of wijkraad die zelf beslist over een toegekend budget. We gaan ervan uit dat de 

inwoners van een deelgemeente of wijk zelf expert zijn van hun buurt en de lokale noden. 

• De voorbije jaren hebben we sterk ingezet op onze vrijwilligers werking. SAMEN meent met het echt 

met het engagement van onze mensen. We breiden deze vrijwilligerswerking verder uit naar ander 

groepen met een bepaalde nood. We geven een overzicht van het aanbod voor vrijwilligers bij alle 

organisaties in Ninove, en een vormingsaanbod. Een open houding naar onze burgers is cruciaal. Het 

lokale middenveld en actieve burgerinitiatieven zijn belangrijke partners in het samen werken aan 

onze lokale vrijwilligersbeweging. 

• Het verenigingsleven kleurt mee je gemeente of stad. We ondersteunen onze verenigingen via een 

duidelijk, laagdrempelig subsidiebeleid. We zorgen voor structurele financiering van verenigingen 

zodat ze volop kunnen inzetten op hun werking.  

• Er is vandaag veel debat over de plek van zingeving in de samenleving. SAMEN respecteert alle 

levensbeschouwingen. We ondersteunen waar wettelijk voorzien. We bouwen bruggen als lokaal 

bestuur en brengen samen waar kan. We moedigen initiatieven van onderuit aan om elkaar te 

ontmoeten en dialoog mogelijk te maken.  

• Feesten, festivals en andere evenementen brengen mensen samen. Ze zijn een middel om op lokale 

schaal dynamiek en samenleven te bevorderen. 

o Via het evenementenloket, een centraal aanspreekpunt voor initiatiefnemers van feesten, 

zorgen we ervoor dat de drempel om iets te organiseren verlaagt. 

o We geven bottom-up ideeën een duwtje in de rug via logistieke en financiële ondersteuning.  

o Wat betreft geluidshinder en mogelijke overlast door evenementen creëren we een duidelijk 

afsprakenkader met de organisatoren. Het evenwicht tussen leefbaarheid van woonwijken 

en de organisatie van evenementen moet opnieuw hersteld worden. 

 

Toegankelijkheid van sociale voorzieningen. 
 

Zorgnoden zijn vaak verborgen. Voor velen is de drempel naar het OCMW of de gemeente te hoog. 

Daarom is het belangrijk de toegankelijkheid te verbeteren en de zorg naar buurten te brengen. 

Zorgbehoevenden zijn veel ontvankelijker voor hulp wanneer deze wordt aangeboden in de eigen 

omgeving. (Kans-)armoede vloeit vaak voort uit onbekendheid met de uitgebreide bestaande sociale 

voorzieningen.  

 

• De voorbije legislatuur heeft onze stad hier al heel wat werk verricht. Denk maar aan de 

huisbezoeken van de vele vrijwilligers aan +75 jarigen dat nu uitgebreid wordt naar +65 jarigen. 

Het mobiel sociaal huis heeft zo veel verborgen noden blootgelegd. Het is nu zaak om die noden 

in te vullen. We willen dit outreachend beleid verder zetten en zelf naar maatschappelijk 

kwetsbare inwoners toegaan. We gaan verder op zoek naar 'onzichtbare' zorgnoden en hebben 

hierbij aandacht aan de groeiende groep van alleenstaanden. 
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• Een blijvende en bredere promotie van de bestaande en nieuwe initiatieven (bijv. via sociale 

media, stadsapp enz.) is de opdracht en communicatie via meerdere kanalen én via aanwezigheid 

in de wijken en dorpen is belangrijk. 

• Een netwerk van straathoekwerkers, wijkagenten en vrijwilligers (naar voorbeeld van Mobiel 

Sociaal Huis) kan fungeren als aanspreekpunt voor burgers. 

• We voorzien aanspreekpunten in de deelgemeenten via zitdagen van de stad en het OCMW. Daar 

kan je dan terecht met concrete vragen over een identiteitskaart, een vraag over een premie, een 

advies over je persoonlijke situatie,... 

• De wijkagent krijgt een actieve rol op het terrein. Hij/zij is het eerste aanspreekpunt voor kleine 

ergernissen en verbindt mee de buurt. 

• Om de toenemende bezetting van onze rusthuizen op te vangen, stellen wij de bouw van een 

nieuw rusthuis achter het Paul de Montplein voor. 

 

Wijkgezondheidscentrum. 
 

Een wijkgezondheidscentrum hebben we niet in Ninove en dat is echt een ontbrekende schakel voor de 

sociaal zwakkeren. Toegankelijke, geïntegreerde en betaalbare gezondheidszorg houdt mensen uit de 

armoede. Wat we elkaar met nieuwjaar toewensen (“een goei gezondheid!”, “Ja, da’s ’t belangrijkste!”) 

moet voor elke Ninovieter bereikbaar zijn.  

 

We erkennen tevens dat er een drugs- en alcoholverslavingsproblematiek is in Ninove en het 

wijkgezondheidscentrum hier een preventieve rol kan spelen. Er is nood aan een lokale integrale aanpak. 

We zijn hiervoor afhankelijk van federale subsidies maar zullen pleiten voor de komst van een 

wijkgezondheidscentrum. 

 

 

 

Armoedebeleid 
 

Een sterk lokaal bestuur als voorwaarde voor een sterk sociaal beleid 
 

Een sterk lokaal sociaal beleid vraagt een sterke lokale overheid. Een overheid die een gericht, 

participatief sociaal beleid voert. Een overheid die zowel regisseur als actor is en vanuit die dubbele rol 

verschillende zorgactoren efficiënt laat samenwerken. Een overheid die een toegankelijke, 

vraaggestuurde dienstverlening aanbiedt en zich inschakelt in een veranderend zorglandschap. 

Concrete voorstellen: 

Het Ninoofse sociaal beleid wordt weldoordacht ingebed in ons lokaal beleid 

• We voorzien voldoende budget voor lokaal sociaal beleid. We laten de integratie gemeente-

OCMW niet zorgen voor een sluipende afbouw van middelen. We nemen het lokaal sociaal beleid 

als apart beleidsdomein op in het meerjarenplan. Hierdoor kunnen budgetverschuivingen naar 

andere beleidsdomeinen enkel plaatsvinden na goedkeuring door de gemeenteraad. 

• We beschouwen de integratie van het OCMW en de gemeente tegelijkertijd als een opportuniteit 

om van het lokaal beleid een integraal sociaal beleid te maken. We bouwen de sociale reflex in 

elk beleidsdomein in en zorgen bijvoorbeeld dat kwetsbare groepen hun ondersteuningsrechten 



  

 

 

 

18 

 

verzilveren als het gaat over woonsubsidies. We denken in het jeugd- en cultuurbeleid aan de 

vrijetijdsparticipatie van kansengroepen via de kansenpas. We bekijken ruimtelijke ordening en 

mobiliteit vanuit het perspectief van mensen in armoede of kwetsbare groepen zoals kinderen en 

ouderen, bijvoorbeeld wat betreft de toegankelijkheid en de mogelijkheid tot intergenerationele 

ontmoeting 

• We baseren het lokaal sociaal beleid op een grondige analyse van onder meer de zorgnoden, de 

kinderarmoedecijfers en de gemeentelijke sociale kaart.  

• We betrekken een brede waaier aan partners, zowel bij de probleemdefiniëring als bij de 

realisatie van alle gemeentelijke doelstellingen: middenveld, vrijwilligersorganisaties, scholen, 

verenigingen waar armen het woord nemen, zorgdiensten, verantwoordelijken binnen de eerste 

lijn. We betrekken ervaringsdeskundigen in de besluitvorming, bijvoorbeeld 

ervaringsdeskundigen in de armoede of de migratie, ouderen en kinderen.  

• We zetten in op uitgebreide sociale tewerkstelling voor zwakkere doelgroepen en als middel tot 

activering. 

• We voorzien in aanvullende steun waar nodig om bv.. medische/farmaceutische kosten of 

studiekosten te dekken zodat een menswaardig en kansrijk leven mogelijk blijft. 

• We voorzien maximaal in een automatische rechtentoekenning door vanuit de sociale dienst zelf 

de oefening te maken of de cliënt in aanmerking komt voor pensioengerechtigden, leefloners, 

aanvullende steun en/of eventuele andere lokale kortingssystemen. 

• We zetten in op schuldbemiddeling en op budgetbeheer door hiervoor voldoende personeel te 

voorzien.  

 

 

Recht op een degelijke woning 

 

We bieden de minimumregeling voor aardgas aan bij de OCMW-klanten en contacteren ook niet-klanten, 

bijvoorbeeld op basis van lijsten van gedropte klanten van de netbeheerder. We vorderen de kosten voor 

de minimumregeling zoveel mogelijk terug bij de netbeheerders. 

We zetten in op de verdere bouw van sociale woningen, met specifieke aandacht voor de groep van 

alleenstaanden en eenoudergezinnen.  

We begeleiden gezinnen om hun energiefactuur te doen dalen, en ondersteunen personen met een laag 

inkomen via de derdebetalersfinanciering voor energiebesparende investeringen in hun woning. 

 

Strijd tegen kinderarmoede 

  

In 2017 leven 14,55% van de Ninoofse kinderen in Armoede1, dat is 1 op 7 en behoeft dus onze volle 

aandacht! Elk kind verdient dezelfde onderwijskansen.  

• We sluiten een convenant af met de scholen in Ninove om de armoede aan te pakken. Het 

OCMW komt tussen in de schoolfactuur, helpt bij de aanvraag van studietoelagen of bemiddelt 

tussen school en ouders. Anderzijds wordt aan de school het engagement gevraagd om de 

                                                             
1 https://www.kindengezin.be/cijfers-en-rapporten/cijfers/kansarmoede/gemeentelijk-niveau/  
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schoolfactuur zo laag mogelijk te houden en kinderen niet als tussenpersoon te gebruiken bij 

communicatie over betaalmoeilijkheden. 

• We voorzien huiswerkbegeleiding voor elk kind die het nodigt, waar mogelijk in samenwerking 

van partners. 

• De stad is actieve regisseur in het netwerk rond opvoedingsondersteuning. 

Schoolopbouwwerkers gaan aan de slag met partners als Kind&Gezin, initiatieven kinderopvang, 

CLB, CAW, maar ook met kinderen en jongeren als actieve partner via het Huis van het Kind. We 

zetten deze initiatieven verdere zodat gezinnen met vragen over opvoeding er op vrijwillige en 

informele basis terecht kunnen bij andere ouders en professionelen. 

• Kwalitatieve, inclusieve en financieel toegankelijke kinderopvang is een goede manier om 

vroegtijdig onderwijs te verzekeren en in te spelen op de noden van de gezinnen. We willen 

investeren in een stedelijke kinderopvang en de private initiatieven verder uitbreiden via 

subsidies. Zie verder bij kinderopvang. 

• We zetten verder in op detectie van signalen van kans armoede bij kinderen door bijvoorbeeld 

wijkgerichte en drempelverlagende speelinitiatieven. 

• We zetten verder in op sociale tarieven voor vrijetijdsparticipatie, bijvoorbeeld via het bestaande 

systeem van de UITpas.  

• We verlagen de drempel naar gezonde en lekkere voeding, bijvoorbeeld door gezonde en 

betaalbare maaltijden op school, door mensen te leren hoe voor gezonde maaltijden te zorgen, 

door moestuinprojecten en zelfpluktuinen.  

• We ondersteunen repaircafés. Repaircafés en andere vergelijkbare initiatieven zorgen voor een 

betere en langere benutting van goederen én bevorderen sociale cohesie.  

Dienstverlening 
 

Stad en OCMW stellen heel wat mensen te werk die dagelijks zorgen dat de machine blijft draaien. Zij zijn 

de energie, het smeersel van de aangeboden dienstverlening. Om onze programmapunten op een 

efficiënte manier te verwezenlijken, hebben zij, en vooral zij, onze aandacht nodig. 

Een personeelsbeleid uitwerken, gesteund op waardering en positieve stimulans, staat bovenaan onze 

‘to-do- list’. Enkel met de nodige expertises en een realistische vooruitblik naar de snel evoluerende 

technologie, is een gedurfd beleid uitvoerbaar. 

We willen dat er in de administratie klantgericht wordt gedacht. De overheid is er immers voor de 

mensen en niet omgekeerd. 

 

Modern personeelsbeleid 
 

Samen wil de geknipte persoon op de juiste plaats. Om dat mogelijk te maken willen we een 

aanwervingsbeleid met aandacht voor taakgerichte en mensgericht competenties. 

We zorgen ervoor dat elk personeelslid de nodige waardering krijgt voor geleverd werk, maar zorgen 

eveneens dat wie minder presteert wordt aangezet om zijn job goed uit te voeren.  

Samen wil dat de stad een moderne en zorgzame werkgever wordt, waarbij o.a. flexibel werken mogelijk 

wordt.  
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We gaan toekomstgericht rekruteren om gaten te vermijden en kennisoverdracht mogelijk te maken bvb. 

indien iemand op pensioen gaat. We evalueren regelmatig de werking en kunnen heroriënteren (via 

gerichte opleidingen, herzien van de werking) indien nodig. 

We promoten de fysieke en psychische gezondheid van ons personeel door fietspremies, organisatie van 

middagactiviteiten, preventie van burn-out, bereikbare vertrouwenspersonen... 

 

Digitalisering van de dienstverlening 
 

Samen wil dat Ninove een voorbeeld wordt op vlak van online dienstverlening. We dringen de papieren 

administratie zoveel mogelijk terug, zonder mensen die niet over digitale vaardigheden beschikken aan 

hun lot over te laten. Alle formulieren moeten bv. ook digitaal op de website kunnen ingevuld worden, 

inspraak over het stadsbeleid is bij uitstek goed te organiseren via de verschillende sociale media, 

informatie over wat er te doen is in Ninove wordt centraal verzameld en verspreid via de verschillende 

online kanalen.  

Voor verenigingen en vrijwilligers willen we een ‘verenigingen on web’ online tool om makkelijker 

subsidies aan te kunnen vragen, infrastructuur te kunnen reserveren, … 

 

 

 

Ninove geeft en verhoogt kansen 
 

Onderwijs: elk kind een diploma 
 

Studeren kan je beschouwen als het beklimmen van een ladder. Maar bij sommige kinderen missen er 

treden Omdat ze leven in armoede, geen rustige plek hebben om te studeren, geen geld voor 

schoolmateriaal. Voor deze kinderen is het belangrijk dat onderwijs geen plek wordt waar ze door de 

mazen van het net vallen, maar net een plek die de voor hen ontbrekende treden aanvult. 

 

Wij willen kinderen in armoede die kansen geven. Daarom willen we dat elk kind in armoede gebruik kan 

maken van huiswerkbegeleiding.  

 

Maar niet alleen armoede is een drempel voor het behalen van een diploma. Sommige kinderen hebben 

het moeilijker om te aarden in het typisch schoolse systeem door leerstoornissen, psychische problemen, 

een bepaalde handicap,…. Onze schoolopbouwwerker stimuleert de scholen zodat ze alles in het werk 

stellen om de talenten van kinderen ten volle te benutten en om leerkrachten voldoende te 

ondersteunen in hun vaak moeilijke taak. Goede vorming van leerkrachten, voldoende gemotiveerde 

leerkrachten door een goed personeelsbeleid, goed opgeleide zorgcoördinatoren, degelijke bijscholingen 

en een gelijke waardering van de verschillende richtingen in de scholen kunnen ervoor zorgen dat meer 

kinderen gemotiveerd de eindstreep behalen en leerkrachten minder uitgeblust raken. 

 

Een vlotte verbinding tussen de school, de voor- en naschoolse opvang en thuis is belangrijk en willen wij 

stimuleren. Zo kunnen schoolbussen kinderen van de school naar de academie of sporthal brengen, en 

kijken we hoe we de verplaatsing van en naar de sport- en vrijetijdsorganisaties best kunnen organiseren. 
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We onderzoeken de vraag en mogelijkheid van een methodeschool in groot Ninove.  

 

Kinderopvang 
 

We voeren een actief beleid rond kinderopvang. Kinderopvang heeft een pedagogische en sociale functie. 

Kwalitatieve kinderopvang is een belangrijk instrument om de gelijke kansen van elk kind waar te maken. 

Daarnaast kunnen ouders in de kinderopvang sociale steun van elkaar en opvoedingsondersteuning in de 

praktijk krijgen. 

 

Als vandaag een koppel zwanger wordt, moet het al onmiddellijk op zoek naar een kinderopvangplaats of 

alle plaatsen zijn bezet. Wie dan geen familie of vrienden heeft die op de peuter kan letten, heeft vaak 

een probleem. Ook de cijfers bevestigen wat we intuïtief voelen. Slechts 37% van de 0 tot 3-jarigen 

beschikt nu over een plaatsje in de kinderopvang in onze stad. 

 

De voorbije jaren steeg het aantal kinderopvangplaatsen in onze stad al sterk en dat was nodig want in 

2012 bedroeg het aantal kinderopvangplaatsen per 0 tot 3-jarige slechts 28%. Maar ondanks de voorbije 

inspanningen is de nood aan extra kinderopvang nog steeds hoog. 

 

De groeiende druk op onze kinderopvang willen wij verhelpen door zelf een stedelijke kinderopvang te 

realiseren (vele andere steden hebben dit al) en verder in te zetten op subsidiëring voor andere 

initiatieven. Concreet wil Samen streven naar 50% extra kinderopvangplaatsen voorzien, of circa 200 

plaatsen extra.  

 

Daarnaast wil Samen de onthaalouders en crèches nog meer ondersteunen zodat ook zij hun aanbod 

waar mogelijk nog kunnen uitbreiden. Deze maatregelen vinden wij vanuit Samen een noodzaak zodat 

ouders kunnen gaan werken, ook als ze niet over een uitgebreid familiaal netwerk beschikken. Bovendien 

heeft onderzoek aangetoond dat kinderopvang bijzonder goed is voor de mentale ontwikkeling van jonge 

kinderen.2 

 

 

Ouderenbeleid 
 

We onderschrijven het memorandum van de ouderenadviesraad en willen met hen samen verder werken 

aan een gezond, sociaal en aangenaam Ninove. Seniorenbeleid zit in elk beleidsdomein ingebakken. We 

bouwen deze reflex in elk beleidsdomein in en zorgen bijvoorbeeld dat hiermee dat ouderen, als 

kwetsbare groep hun ondersteuningsrechten verzilveren 

 

We stellen een ouderenbeleid coördinator aan. Bij alle beleidsbeslissingen staan we stil bij de gevolgen 

ervan voor onze ouderen en we formuleren concrete doelen binnen onze domeinen om de 

levenskwaliteit van de ouderen te verbeteren. 

 

We breiden de mindermobielencentrale uit. We hebben extra aandacht voor rolstoelgebruikers en 

ouderen bij de aanleg van voetpaden en zorgen voor voldoende rustbanken en openbare wc’s zodat 

                                                             
2 Bronnen: 

https://www.gemeente-en-

stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_ninove.pdf (p146) & http://pow-

alumni.socsci.uva.nl/alumni/documents/Goedvoorontwikkelingkind.pdf 
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mensen die mindere goed te been zijn, te stimuleren om buiten te komen en contact te hebben met de 

buurt.  

 

Zorg op maat: we willen ergotherapie aan huis uitbreiden om ervoor te zorgen dat ouderen langer thuis 

kunnen wonen en hierbij ondersteund worden. Ook het mobiel sociaal huis dient verder te worden 

uitgebreid zodat we de hulpvragen verder kunnen inschatten en kunnen inspelen op eventuele noden en 

elke oudere de zorg en ondersteuning kan krijgen die bij hem/haar past. We zorgen er op deze manier 

ook voor dat ouderen weten op welke ondersteuning ze recht hebben en zorgen voor een vlotte 

toeleiding door zoveel mogelijk in te zetten op een automatische toekenning. 

 

We willen de gemeentelijke mantelzorgpremie her opwaarderen en richten naar noden en behoeften. 

 

We zorgen ervoor dat er een gevarieerd zorgaanbod is met naadloze en flexibele overgang tussen 

tijdelijke en definitieve zorgvormen. We zetten in op kwaliteit, betaalbaarheid en ook voldoende 

capaciteit. We pleiten daarom voor bijkomende ouderenvoorzieningen in Ninove. Om de toenemende 

bezetting van onze rusthuizen op te vangen, stellen wij de bouw van een nieuw woonzorgzone achter het 

Paul de Montplein voor. 

 

We willen een huisartsenwachtpost in Ninove. We ijveren voor het behoud van de OLV afdeling in Ninove. 

 

We ondersteunen de ouderverenigingen met een duidelijk een aangepast subsidiesysteem en geven 

vanuit de stad logistieke ondersteuning. We hebben aandacht voor de kwalitatieve buurthuizen. 

 

We bekijken ook hoe het mogelijk is om senioren die erg gehecht zijn aan hun huisdier in contact te 

houden met hun dier wanneer ze naar een woonzorgcentrum of serviceflat verhuizen. 

 

Jeugd 
 

Investeren in de toekomst is kansen geven aan al onze kinderen en jongeren. 

We willen de jeugdraden versterken. Sterk jeugdbeleid dat inspeelt op wat leeft bij jongeren kan alleen 

maar samen mét hen. Via een nieuw jeugdhuis in het centrum waar de jeugd zelf onder begeleiding van 

een jeugdwerker activiteiten kan organiseren willen we investeren in onze jongeren.  

We voorzien voldoende basissubsidie voor het jeugdwerk met het oog op de reguliere werking. We geven 

daarnaast meer ruimte voor experimenten met nieuwe vormen van jeugdwerk. Individuen of groepen 

jongeren die innovatief aan de slag willen, verdienen alle kansen, zowel financieel als materieel. 

Uitdagingen zoals de toenemende diversiteit en hoge armoedecijfers hebben een impact op het 

jeugdwerk. Om deze maatschappelijk kwetsbare jongeren te bereiken, gaan we naar hen toe. Een 

jeugdhuis in de nabijheid waar deze jongeren zich vaak al bevinden, kan voor hen verruimend werken.  

Kinderen en jongeren zijn de toekomst van onze stad, voor hen in het bijzonder is het belangrijk dat 

iedereen mee is. Kinderen en jongeren zijn overal thuis in de stad. Dat betekent onder meer genoeg 

scholen en kinderopvang in elke wijk en deelgemeente, maar ook aangename buurten met genoeg 

speelruimte voor gezinnen met jonge kinderen. Ruimte is voor kinderen en jongeren cruciaal. Kinderen 

moeten we kind laten zijn, jongeren moeten de ruimte krijgen om jong te zijn en zo de stad te ontdekken 

en te experimenteren. We zetten nog veel meer in op groen om te spelen, speelweefsel, veilige 

fietspaden,…  
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• Jongeren hebben ruimte nodig om hun ding te doen. Kinderen en jongeren hebben een plaats in 

de stad.  

• Er wordt bij elke beslissing nagegaan op welke manier aan kinderen en jongeren werd gedacht. 

• jongeren en kinderen zijn expert in hun leefwereld en moeten betrokken worden bij het 

aanboren van de vele nieuwe kansen die nodig zijn in onze stad. Participatie aan het geheel van 

het beleid van kinderen en jongeren is voor SAMEN cruciaal. De jeugdraad wordt nog meer een 

belangrijke partner bij het beleidsvoorbereidende werk en wordt gestimuleerd bij het betrekken 

van jongeren buiten het reguliere jeugdwerk.   

• We zorgen voor een goed uitgebouwd vakantieaanbod dat integraal aan de Ninovieter wordt 

aangeboden en waar zowel plaats is voor privé-initiatieven, sportklassen van sportclubs als het 

gecoördineerd aanbod van de stad (speelpleinwerking, sportkampen, …). Samen wil één centraal 

inschrijvingspunt in samenwerking met de verschillende partners. 

• Samen met, en voor, kinderen en jongeren zoeken we naar bijkomende speelruimte in onze 

buurten, wijken en deelgemeenten. Er moet een speelpleintje zijn op wandelafstand voor alle 

Ninovieters. 

• Elke herinrichting van het openbaar domein gebeurt kindvriendelijk. Kinderen moeten op een 

veilige manier met de fiets of te voet op school, de sportclub of de jeugdvereniging kunnen 

geraken.  

• We hebben in Ninove al een skatepark, we zoeken naar bijkomende plaatsen voor kleinschalige 

skate-infrastructuur. We zijn vragende partij voor een indoor-skatepark. 

• De jeugdverenigingen worden op maat gesubsidieerd (o.a. het kampvervoer) en ook kleinschalige 

initiatieven verdienen ondersteuning. We blijven werken aan veilige jeugdlokalen voor onze 

jeugdbewegingen, via nieuwbouw of degelijk onderhoud. 

• Als het van Samen afhangt komt er naast Het Uur te Meerbeke, zeker een jeugdhuis in Ninove 

centrum, professioneel ondersteund en verruimend in de buurt. De jeugddienst behandelt 

verschillende functies die jongeren aanbelangen (evenementen, cultuur, sport, … ). Deze dienst 

wordt hét loket voor jeugd.  

• We willen inzetten op een doordacht en doorgedreven uitgaansbeleid. Jong zijn in Ninove 

betekent ook kunnen stappen in Ninove. Uitgaan in Ninove kan echter alleen met respect voor de 

buurt, en dus zonder overlast te veroorzaken.  

• Samen wil aandacht voor de muziekbeleving bij jongeren door een gericht ondersteuningsbeleid 

met o.a. het aanbieden van meer en betaalbare repetitielokalen.  

• We zetten in op jeugdopbouwwerk via wijkgerichte en drempelverlagende speelinitiatieven. 

• We ijveren voor toegankelijke, beschikbare en betaalbare psychische ondersteuning voor 

kwetsbare kinderen en jongeren. 
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Dierenwelzijn 
 

De voorbije legislatuur is er al sterk ingezet op het domein dierenwelzijn. Naar de toekomst toe willen we 

verdere waakzaamheid voor dierenwelzijn en dierenverwaarlozing en gaan we nog kordater optreden.  

 

• Het stadsbestuur benut haar bevoegdheden ten volle om het dierenwelzijn in de stad te 

verhogen en maakt hierbij gebruik van passende (politie)reglementen en sensibiliseringsacties. 

 

• De kattenpopulatie houden we op een diervriendelijke manier onder controle door de baasjes te 

sensibiliseren en zwerfkatten te steriliseren. Gezonde zwerfkatten worden teruggeplaatst op hun 

oorspronkelijke locatie of met behulp van ons asiel door een nieuw gezin geadopteerd. 

 

• Via onze samenwerking met het Dierenasiel houden we gedumpte en gevonden katten en 

honden van de Ninoofse straten. Dat uit zich in een convenant dat een diervriendelijke aanpak en 

financiële transparantie garandeert. 

 

• We bouwen een netwerk uit met en tussen de verschillende dierenverenigingen uit de streek. De 

Stad ondersteunt opvangcentra en dierenverenigingen zoals het dierenasiel te Denderwindeke en 

de Ark van Pollare door subsidies of door middel van erkenning. 

 

• Dieren verdienen respect, ook in circussen of kermissen. We willen de diervriendelijkheid van 

dergelijke attracties nagaan en grijpen kordaat in bij misbruiken. 

 

• We zetten verder in op de uitbouw van de faciliteiten voor honden en onderzoeken waar er nog 

nood is aan bijkomende faciliteiten voor honden. Met hondenlosloopweides, hondentoiletten, 

hondenpoeppalen zorgen we voor onze viervoeters, met respect voor milieu en de buurt. We 

gaan ook op zoek naar hondenlosloopzones, waar honden zonder leiband kunnen rondlopen, 

natuurlijk met respect voor broedseizoenen. 

• We bekijken ook hoe het mogelijk is om senioren die erg gehecht zijn aan hun huisdier in contact 

te houden met hun dier wanneer ze naar een woonzorgcentrum of serviceflat verhuizen. 

 

 

Diversiteit 
 

Ninove ligt op 25 km van de Europese hoofdstad, met zijn opportuniteiten maar ook met zijn uitdagingen. 

Ninove kent een instroom van vaak anderstaligen. Het is zowel de taak van de overheid als van de 

gemeenschap om een actieve rol te spelen in het integratieproces van nieuwkomers. Diversiteit is nu 

eenmaal een feit dat niet te ontkennen valt. Diversiteit is voor onze kinderen de dagelijkse realiteit op de 

speelplaats. Zij stellen zich hier geen vragen bij, dit is voor veel Ninovieters niet evident. 

 

Werken aan integratie is een zoekende praktijk. We streven naar een bottom-up integratiebeleid. 

Initiatieven die vertrekken vanuit de leefwereld van nieuwkomers en inwoners willen we zoveel mogelijk 

ondersteunen. Waar noden niet ingevuld worden, kunnen we als bestuur zelf initiatief nemen. Als lokaal 

bestuur zijn we als geen ander in staat om participatie- en inburgeringstrajecten vanaf dag één onderdeel 

te laten zijn van een bredere integratie op school, in de sportclub of vereniging. 

 

Wij onthalen nieuwkomers als nieuwe Ninovieters, niet als nieuwe Belgen. Elke nieuwkomer wordt 

persoonlijk aangesproken en begeleid en opgevolgd in zijn integratieproces, we werken hiervoor samen 

met laagdrempelige organisaties. 
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Niet eenvoudig maar noodzakelijk is het doorbreken van de muren tussen ‘wij’ en ‘zij’: kennismaking met 

en toetreding tot het Ninoofse cultureel, sportief en sociaal leven is nodig. Sportclubs en de scholen – 

plaatsen waar er wel veel contact is – kunnen daarbij een sterke, verbindende rol spelen.  

 

De stad moet dan ook veel verder gaan dan het aanbieden van de klassieke cursus Nederlands. Om de 

integratie van nieuwkomers vlot te laten verlopen zullen wij het buddy-systeem verder uitbreiden en 

voldoende lessen Nederlands aanbieden. 

 

Integratie is een uitdagend stappenproject. De stad voorziet voldoende kansen om zich te integreren in 

onze gemeenschap (taal, onderwijs, vrije tijd, tewerkstellingskansen, ...). We verwachten in ruil van de 

nieuwkomer om die kansen ten volle te grijpen en de individuele verantwoordelijkheid op te nemen. 

 

Holebibeleid 
 

De stad dient een actieve rol te spelen inzake Holebibeleid. Als stad promoten we de werking bij de 

verschillende scholengemeenschappen van çavaria. We zorgen er voor dat LGBTI+ jongeren zich goed 

voelen op school en in de lokale verenigingen.  

We willen in onze politiezone een referentieagent voor homo- en transfobie aanstellen zoals opgenomen 

is in het interfederaal actieplan tegen homo- en transfobie.  

Personeel en bewoners van de dienstencentra en OCMW’s worden gesensibiliseerd om aanvaarding van 

LGBTI+ - ouderen te verhogen.  

We hebben specifieke aandacht voor deze doelgroep binnen het sport, cultuur en personeelsbeleid. Onze 

communicatie, tekst en visueel is genderneutraal. 

In contacten met onze zusterstad zullen we gelijke rechten voor LGBTI+ personen promoten. Het naleven 

van de mensenrechten in het algemeen en de LGBTI+ - rechten in het bijzonder zullen centraal geplaatst 

worden bij het beleid van internationale solidariteit. 

Uiteraard zullen we op 17 mei, de IDAHOT dag blijven vieren in Ninove en hijsen we als symbool van 

tolerantie en respect de regenboogvlag. 

Integrale veiligheid 
 

We leven samen in een steeds dichter bevolkte ruimte, met een toenemende diversiteit. Dat biedt kansen 

om te bouwen aan onze lokale leefomgeving, de wijk, buurt, gemeente of stad. Tegelijk kan het dicht op 

elkaar leven zorgen voor spanningen. Zowel de kansen als valkuilen van het samenleven pakken we aan 

op een open en verbindende manier. Veiligheid of zich veilig voelen gaat om veel meer dan meer blauw 

op straat. We pleiten dan ook voor integrale veiligheid in een zeer ruime zin.  

 

Mensen mogen zich veilig en geborgen voelen in hun straat, hun wijk, hun dorp of stad. Het lokale 

bestuur werkt samen met justitie en politie om een geïntegreerd veiligheidsbeleid in de gemeente uit te 

bouwen. Het bestuur, justitie en politie dragen, elk vanuit hun bevoegdheden en verantwoordelijkheden, 

bij aan de strategische doelstellingen van de zonale veiligheidsraad. Niet enkel diefstal, verkeersinbreuken 

en gewelddelicten bestrijden, maar ook bouwmisdrijven, milieuveiligheid en sociale veiligheid zijn 

belangrijke doelstellingen voor SAMEN. SAMEN kiest voor een integraal veiligheidsbeleid dat werkt aan de 

hele veiligheidsketen: preventie, handhaving en nazorg. 



  

 

 

 

26 

 

Preventie door inwoners te betrekken 
 

De veiligheidsketen start bij een breed preventiebeleid: investeren in onderwijs, werkgelegenheid, 

huisvesting, jeugdbeleid, stadsvernieuwing en de inrichting van openbare ruimte. Een veilige publieke 

ruimte ontwikkelen kan enkel door alle betrokkenen te raadplegen. Het overleg én het resultaat ervan 

zullen zorgen voor een beter sociaal weefsel in de wijk. In de gemeenten leveren wijkagenten, 

gemeenschapswachten, hulpverleners, straathoekwerkers en wijkcomités elk hun bijdrage inzake 

veiligheidspreventie. Goede afstemming en overleg is een voorname opdracht voor de politieke leiding. 

Nabijheid is de grootste troef van onze visie op veiligheid. 

 

Het veiligheidsbeleid slaagt pas als ook burgers als volwaardige partners betrokken worden. We willen 

geen samenleving waar iedereen voortdurend iedereen in het oog houdt. Wel een samenleving waar 

burgers hun verantwoordelijkheid opnemen. Via sensibilisering en burenbemiddeling moedigt de 

gemeente burgers aan om problemen in dialoog op te lossen en stimuleert ze slachtoffers en getuigen om 

aangifte te doen van een misdrijf. 

 

Veiligheid is een kerntaak van de overheid. Elke burger heeft in gelijke mate recht op veiligheid. Daarom 

verzet SAMEN zich tegen het privatiseren van publieke veiligheidstaken. Waar toch specifieke 

veiligheidstaken door private partners worden opgenomen (bijvoorbeeld bij bepaalde grote evenementen 

of in opdracht van bedrijven op KMO-zones), gebeurt dat op basis van duidelijke afspraken met de politie 

over taken en verantwoordelijkheden, en met de nodige informatie-uitwisseling. 

 

Buurtinformatienetwerken (BIN) kunnen een uiting zijn van positief engagement van buurtbewoners. 

Veiligheids- en integratieprojecten worden in samenspraak met de buurtbewoners georganiseerd, maar 

niet zonder professionele leiding van de politie.  

 

We zijn tegen kliklijnen buiten de politie om. De politie heeft een centrale taak en dergelijke kliklijnen 

zorgen er voor dat bepaalde klachten of strafbare feiten niet tot bij de politie geraken, hetgeen een 

impact kan hebben op onze veiligheid. 

 

Politiezorg van hoge kwaliteit 
 

SAMEN zet in op een nabije en aanspreekbare politie, die borg staat voor een kwalitatieve basispolitiezorg 

(onthaal, wijkwerking, interventie, slachtofferopvang, opsporing en onderzoek, handhaving en herstel van 

de openbare orde, verkeer). 

 

Elk politiekantoor heeft een goed onthaal met respect voor de privacy van ieder die aangifte wil doen. 

 

Politie is nabij en aanspreekbaar voor iedereen en in alle wijken. Er zijn voldoende wijkagenten die te voet 

of per fiets in het centrum aanwezig en aanspreekbaar zijn. Contactgegevens van wijkagenten worden 

ruim bekend gemaakt en we proberen het verloop van wijkagenten te beperken. Om snelle interventies 

mogelijk te maken, zijn fietspatrouilles in het centrum zeer zinvol. Hun aanwezigheid in het straatbeeld 

heeft vaak ook een preventief effect. 

 

Gemeenschapswachten (stadswachten, parkwachters, gemachtigde opzichters,…) worden ter 

ondersteuning van wijkagenten ingezet. Zij kunnen instaan voor algemeen toezicht op de veiligheid en 

problemen van overlast (vandalisme, nachtlawaai en zwerfafval). Ze kunnen ook instaan voor de 

bewaking van fietsstallingen en parkings, houden een oogje in het zeil bij evenementen, aan 

schoolpoorten of op het openbaar vervoer. Ze zijn een goed aanspreekpunt in de wijk. Daarom zorgen we 

dat ze goed herkenbaar zijn. Zij hebben een preventieve rol en proberen zelf bemiddelend op te treden. 
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De politie handelt integer en gemeenschapsgericht. Ze is geïntegreerd in de lokale gemeenschap, 

gedraagt zich als een betrokken partner van burgers en van de vele maatschappelijke spelers in 

veiligheidsketen. De politie kan verantwoording afleggen en antwoorden op de vragen die de 

gemeenschap haar stelt. 

De juiste informatie is noodzakelijk voor gedegen politie- en justitieel werk. Een degelijke 

informatiehuishouding bestaat enkel als alle betrokkenen hun informatie vastleggen en doorgeven. 

 

Handhaving 
 

Verkeersregels worden gehandhaafd. Dat kan door overtredingen te bestraffen, maar ook door te 

sensibiliseren, overtreders te ontmoedigen en verantwoord rijgedrag te stimuleren. Dit is een domein 

waar bij uitstek de geïntegreerde samenwerking tussen bestuur, politie en justitie haar vruchten moet 

afwerpen. 

 

Elk lokaal bestuur legt haar prioriteiten vast. Voor SAMEN dient er ingezet te worden op 

snelheidscontroles, controles op foutparkeren, alcohol en roesmiddelen achter het stuur en zwaar vervoer 

in dorpskernen. Het is de taak van elke politie-inspecteur om op te treden wanneer deze overtredingen 

worden begaan. Een combi van de interventiepolitie die patrouilleert en niet onderweg is naar een 

dringende oproep, verbaliseert wanneer verkeersinbreuken worden vastgesteld. Dit laten we niet enkel 

over aan politiemensen die specifiek verkeershandhaving tot hun taak hebben! 

 

SAMEN is voorzichtig met het installeren van camera's: veiligheidscamera’s kunnen geen politieagent 

vervangen. En als ze enkel een verschuiving van de criminaliteit naar andere plaatsen zonder camera 

betekenen, zijn ze geen oplossing. 

 

Slimme inzet van camera’s kan echter wel nuttig zijn. Zo garanderen ze massahandhaving in het verkeer 

waarbij elke weggebruiker gelijk wordt behandeld. Camera's kunnen belangrijke informatie bieden bij 

opsporingen en zijn een krachtig instrument in de aanpak van georganiseerde en grensoverschrijdende 

criminaliteit. Camera's die nummerplaten herkennen (ANPR), kunnen een bijdrage leveren tot meer 

verkeersveiligheid (trajectcontrole), het opsporen van illegaal transport, gestolen en onverzekerde 

voertuigen. Ze kunnen ook ontradend werken in functie van woninginbraken en illegale handel. De inzet 

van camera’s gebeurt altijd op basis van democratisch debat in de gemeenteraad en trouw aan het 

Europese charter voor een democratisch gebruik van video-bewaking. Gemeente en politie waken ook 

over een correcte naleving van de regels voor privé-bewakingscamera’s. De inzet van camera’s wordt 

permanent geëvalueerd. 

 

Een goede milieuhandhaving vormt het sluitstuk van het lokale milieubeleid. Dit betekent dat 

milieuhandhaving een plaats moet krijgen in het zonale veiligheidsplan. Verder is dit een gedeelde 

verantwoordelijkheid van de milieudienst, die actief haar controlefunctie opneemt en zorgt voor een 

goede klachtenbehandeling en de lokale politie, die van milieucriminaliteit een prioriteit maakt. 

 

Overlast 
 

Omgaan met overlast, blijft een evenwichtsoefening. We verzetten ons tegen een tendens waarbij het 

geluid van spelende kinderen als overlast wordt beschouwd. SAMEN pleit voor een constructieve aanpak 

van overlast, met bijvoorbeeld de inschakeling van straathoekwerkers die jongeren een stem geven en 

tegelijk overlast kunnen verminderen.  
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Gemeentelijke Administratieve Sancties zijn een zinvol instrument in een lokaal veiligheidsbeleid, omdat 

zij toelaten snel te reageren op vormen van overlast en kleine criminaliteit die veel ergernis wekken maar 

anders vaak onbestraft blijven. Absurde regels of vage bepalingen horen echter niet thuis in een GAS-

reglement. 

 

We voeren een preventiebeleid gericht op oplossingen. Bemiddeling staat hierbij centraal. De insteek van 

het preventiebeleid is positief. Het moedigt inwoners aan om bij te dragen aan een aangenaam 

samenleven: geluidsoverlast tegengaan, hoffelijkheid op het openbaar vervoer, afvalbeheer, enzovoort. 

Straathoekwerkers en wijkwerking willen we versterken om de verbondenheid met de buurt voor jong en 

oud te verhogen. We versterken de sociale taak van de politie. De functie van wijkagent moet meer 

worden gestimuleerd en uitgebreid, deze kan vaak preventief conflicten oplossen. Straathoekwerkers en 

wijkagenten en inwoners krijgen hierdoor een actieve rol. Ze kunnen helpen bij burenbemiddeling of 

straten proper houden. 

 

Jonge delinquenten krijgen een specifiek traject, begeleiding en opvolging zoals voorgesteld in het NERO-

project. De ouders dragen ook hun verantwoordelijkheid en worden betrokken in het traject.  

 

Veiligheid betekent ook een langetermijnvisie op stadsontwikkeling. Zo moet er bvb. nagedacht worden 

over voldoende verlichting, sociale controle, mix tussen wonen en handel (aanmoedigen van creatie 

appartementen boven winkelpanden. Je veilig voelen betekent ook voldoende sociale samenhang en 

controle. In oude stadswijken is afbraak van oudere woningen om ontmoetingsruimtes te creëren voor de 

wijk nodig, in nieuwe stadswijken of bij grotere bouwprojecten of verkavelingen moet sociale cohesie 

vertaald worden in de inrichting. 

Economie – Werk – Klimaat en Duurzaamheid 
 

Ninove moet een sterk merk worden 
 

We moeten meer gebruik maken van onze centrummanager om de leegstand weg te werken. Deze moet 

actief op zoek gaan naar huurders en nieuwe handelszaken aantrekken. Dit werkt versterkend voor de 

reeds bestaande handelszaken. De centrummanager zorgt voor een optimale samenwerking tussen de 

ondernemers, de belangenorganisaties, de eigenaars van winkelpanden, de vastgoedsector en de stad. 

Hij/zij moet actief op zoek gaan naar huurders en ondernemers en hen warm maken om hun handelszaak  

naar onze stad te brengen. Deze netwerking resulteert in een aangename stadskern waar het verrassend 

aangenaam vertoeven is. Willen we van Ninove een aantrekkelijke winkelstad maken, dan moeten we 

proactief werken. 

 

Ons stadscentrum moet groener. De stadskern moet aangepakt worden en attractiever zijn. Dit kunnen 

we doen door mooie pleinen en terrassen aan te leggen, waar het aangenaam toeven is. Zo blijft de 

winkelende klant iets langer in het stadscentrum. De aanleg van het stationsplein, maar ook een her 

aanleg van het kerkplein en de graanmarkt zou hier zeker toe kunnen bijdragen. 

 

Ninove moet gepromoveerd worden als een stad om in te ondernemen. We moeten op zoek in het 

onderwijs en hier meer sturend werken. Zo kunnen we stages faciliteren, of een jobbeurs organiseren. We 

moeten ook proberen om onze jongeren in Ninove te houden, vooral voor het opstarten van hun eigen 

bedrijf. We willen hen aanmoedigen om hun onderneming hier in Ninove op te starten want al deze 

kleine starter bedrijfjes verbruiken en consumeren ook lokaal. Dit zal versterkend werken voor de 

leefbaarheid van onze horeca, waar dan hopelijk ook nieuwe starters uit voortvloeien enz. 
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Kenniscentrum lokale economie 
 

De dienst lokale economie moet uitgroeien tot een waar kenniscentrum voor de lokale handelaars en de 

lokale handelaars helpen om zich beter te profileren t.o.v. de grote ketens. Communicatie is hier zeer 

belangrijk en deze dienst dient een globale visie voor onze stad uit te werken. We willen een strategisch 

plan voor zowel detailhandel als grote bedrijven en via RUP’s en stedenbouwkundige verordeningen 

zorgen voor toekomstige ontwikkelingen zowel in de binnenstad als in de deelgemeenten. 

 

Duurzaamheid voorop in het belang van de lokale producenten en handelaars 
 

De organisatie van lokale markten en boerenmarkten, ondersteunt onze lokale producenten en 

handelaars. Zo willen we een pop-up organiseren voor de verkoop van landbouwproducten. Dit zou een 

ruimte zijn in de stad waar alle lokale producenten hun waren rechtstreeks aan de consument kunnen 

verkopen. De verkoop zou wekelijks kunnen plaatsvinden op een artisanale markthal in de 

Moeremanssite. Dit is een systeem van korte keten, duurzaam en lokaal! Ook initiatieven zoals een 

boerenmarkt van de boeren in de streek ’s avonds of in het weekend moedigen we aan. 

 

De dag van de lokale handelaar dient te worden georganiseerd om onze lokale handelaren te promoten. 

We willen een duurzame ontwikkeling van land- en tuinbouwbedrijven in agrarisch gebied mogelijk 

maken en landbouwers ondersteuning bieden via goed onderlegde omgevingsambtenaren, voldoende 

flexibiliteit en beperkte bijzondere voorwaarden in het vergunningenbeleid. 

Start-ups, co-working 
 

We creëren een plek waar jonge starters, co-workers en nieuwe initiatieven plaats krijgen om tot volle 

groei te komen. 

 

Naar het voorbeeld van de Steamfactory in Aalst verhuren we van kantoorruimtes voor jonge 

ondernemers die thuis geen plek hebben om te werken of iemand te ontvangen. Dit kan ook voor 

telewerkers. De locatie heeft een vergaderruimte voor seminaries e.d.. We verhuren aan een schappelijke 

prijs voor onbeperkte duur en per maand opzegbaar. We denken bv. aan de Moeremanssite, op deze 

manier gaan we tegelijk leegstand tegen. We voorzien ruimte voor kantoren en nieuwe plekken van 

bedrijvigheid zoals groepspraktijken en co-working plaatsen en dit via herbestemming van leegstaande 

gebouwen in het centrum van de stad. 

 

Industriezones: herwaarderen en verduurzamen 
 

  

We leggen deftige fietspaden aan in Industriezone 2 aan (Refresco – Sunco). Deze moeten gezien het 

zware verkeer verhoogde fietspaden zijn. 

Een verbreding van de uitgang van de industriezone door de uitbreiding van de Delhaize vestiging is dit 

nodig. We ijveren voor de komst van een bushalte in Industriezone 2 en zetten in op een clustering van de 

parkeerfaciliteiten, starten gezamenlijke energieprojecten op per industriezone (gezamenlijk 

zonnepanelen leggen op een site die dienst doet als energieproductie voor andere bedrijven) en maken 

inbreiding mogelijk. 
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Industriezones worden naar voorbeeld van Doorn-Noord verder verduurzaamd. Eigen energieopwekking, 

groene omgeving, vlotte bereikbaarheid via openbaar vervoer en fiets,… zijn evidenties. 

Participatie 

 

Dorps -of wijkraden met een eigen budget 
 

De tijd van hoorzittingen, waar burgers louter geïnformeerd werden over een project dat al vrijwel in 

kannen en kruiken was, is voorbij. Burgers willen echt betrokken worden bij beleid, en dat van in het 

begin. En terecht. Mensen samen iets laten doen is namelijk één van de krachtigste vormen van 

participatie. 

We gaan ervan uit dat de Ninovieter expert is van zijn eigen buurt. Daarom willen we wijkraden en 

dorpsraden oprichten die zelf kan beslissen over de toekenning van een bepaald budget om zijn eigen 

buurt te verbeteren. 

Via wijkbudgetten en dorpsbudgetten willen we actief burgerinitiatieven ondersteunen. We voorzien 

waar nodig logistieke en/of personeels ondersteuning door de gemeente, maar laten ook voldoende 

ruimte voor onafhankelijkheid. We starten een systeem van wijkbudgetten op voor initiatieven die een 

duidelijk positief effect hebben op de buurt. We laten de dorps of wijkraad een idee uitwerken die dit zelf 

voorstelt aan de eigen wijk/deelgemeente. Er wordt getoetst of het idee realistisch is. Op die manier laten 

we burgers zelf beslissen over een deel van het lokale budget. 

Cultuur, sport en vrije tijd 
 

Vanuit een geïntegreerde visie op cultuur, vrije tijd en sport wil SAMEN de samenwerking tussen deze 

beleidsdomeinen versterken. Versterking van de sociale cohesie, persoonlijke ontplooiing en genieten 

staan centraal. 

Cultuur is een vorm van persoonlijke ontwikkeling en gemeenschapsontwikkeling. Cultuur is wat ons 

verbindt, zorgt voor reflectie, ontspanning, onthaasting. Een sterk lokaal cultuurbeleid biedt kansen aan 

initiatieven die van onderuit groeien en zorgt ervoor dat het aanwezige potentieel kan groeien. We 

hechten zowel belang aan creatievelingen als professionele kunstenaars en cultuurinstellingen, aan wijk- 

en buurtinitiatieven net zoals aan erfgoedzorg en sociaal-artistiek werk. We treden daarnaast op als 

speler in het lokale culturele veld en waarborgen de diversiteit die de cultuursector eigen is. We zoeken 

naar ruimte voor het aanbod dat individuen of particuliere organisaties zelf niet invullen. 

SAMEN gaat voor cultuurbeleving die verbindt. Diversiteit, toegankelijkheid en kwaliteit staan voorop. 

Lokaal cultuurbeleid is maatwerk. Het moet uitgaan van de noden in de lokale gemeenschap. 

Alle soorten cultuur zijn belangrijk. Van hoge over populaire tot alledaagse vormen. Van ingebed in wijken 

tot binnen de muren van de cultuurhuizen. Klassieke en nieuwe, experimentele vormen: ze verdienen 

allemaal een plek binnen het lokaal cultuurbeleid. 
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De bevolkingssamenstelling verandert. Dat slaat op de toenemende etnisch-culturele diversiteit, maar ook 

op vergrijzing, de wijzigende gezinsvormen (meer alleenstaanden, nieuw samengestelde gezinnen). Het 

cultuurbeleid moet open staan voor de veranderende realiteit en de verbreding van cultuurproductie en -

aanbod, voor nieuwe vormen van verenigingsleven. 

 

Cultuur en vrije tijd 
 

Iedereen heeft recht op cultuur 
 

Ninove heeft de voorbije jaren hard ingezet op cultuur en heeft een rijk verenigingsleven. Er is ook 

aandacht gekomen voor cultuur in de deelgemeenten. Dit moet zo worden verdergezet.  

 

Vaak blijven mensen met allochtone achtergrond afwezig in het cultuurgebeuren, wat hun integratie niet 

tegemoetkomt. De stap om een culturele activiteit bij te wonen blijkt moeilijk. We zetten in op een 

grotere bekendheid van het aanbod van cultuur bij kansarmen en mensen met een diverse achtergrond. 

Via de deelname van kinderen aan culturele activiteiten, zullen kansarmen of ouders met een allochtone 

achtergrond bvb. wel de stap zetten naar een culturele activiteit. Ouders zullen zeker naar het resultaat 

van de inspanningen van de kinderen komen kijken na het danskamp of willen de sportprestaties van de 

kinderen zien. 

 

Ook gemengde activiteiten (zoals Ninomundo dat samenvalt met de sinksenkermis) kunnen 

gemeenschappen bijeenbrengen. Een kevertreffen bv. gaat voorbij aan vele mensen van vreemde 

herkomst maar we kunnen dit combineren met een ander evenement in de stad die hen wel kan buiten 

doen komen.  

Initiatieven zoals De Donderdagen dienen meer bekendheid te krijgen bij de allochtone medeburgers 

want het is zeer divers, kindvriendelijk en multicultureel van insteek. 

 

Elke dienst ( bib, cc, dienst cultuur) moet vanuit zijn deskundigheid een borrelpot zijn voor ontwikkeling, 

creatie, participatie,… We moeten zoeken naar verbinding met andere sectoren: jeugdwerk, onderwijs, 

lokale economie, de privésector. 

Samen blijft ijveren voor een uitgebreid cultureel en vrijetijdsaanbod om onze stad aantrekkelijk te maken 

met bijkomend veel aandacht voor erfgoed en amateurkunsten. 

 

Er wordt geen onderscheid gemaakt in elitaire en populaire vormen van cultuur. Het is aan de burger om 

keuzes te maken en alle vormen van cultuuraanbod zijn evenwaardig. We vinden dat iedereen de kans 

moet krijgen om deel te nemen aan cultuur. Daarom pleiten we voor een divers en breed aanbod, dat 

voldoende verspreid is over de deelgemeenten. 
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Bibliotheek als woonkamer van de stad met ruimte voor collectie en connectie 

 

De doelstellingen van de bibliotheek 

 

De bib is veel meer dan een huis waar boeken geraadpleegd of ontleend kunnen worden, het is een 

publieke ontmoetingsplaats waar we iedereen van baby tot oudere willen betrekken. De bibliotheek 

speelt een centrale rol om de toegankelijkheid tot informatie en kennis voor iedereen te waarborgen. Het 

is een basisvoorziening waar elke burger terecht kan met vragen over kennis, cultuur, informatie en 

ontspanning. 

De bibliotheek van morgen hanteert, stimuleert en benut de lokale gemeenschap zelf als een bron van 

informatie en expertise, van verhalen en van talent. Het nut en de noodzaak van de bibliotheek bewijst 

zich omdat het verenigingen en mensen helpt te ontplooien, te ontspannen , te ontwikkelen. 

De bib is een buitenschoolse leerplek voor anderstaligen ( samen lezen, voorlezen, …) 

We gaan voor een optimalisatie van het streekgericht bibliotheekwerk ( samenwerkingsverband tussen 

verschillende gemeenten ) om de complexiteit van het bibliotheekwerk en de groeiende digitalisering te 

kunnen opvangen 

 

Dringend nood aan investeren in inrichting 

 

De bib is voor veel mensen een fijne plek om te komen. Het is het digitaal venster op de wereld. Hier 

kunnen bruggen gebouwd worden tussen generaties en culturen. Er moet oog zijn voor deskundig 

opgebouwde en geactualiseerde informatie, documentatie en artistieke creatie. Er heerst een zekere 

spanning tussen de ontmoetingsfunctie die de bibliotheek heeft en de nood om in de bib een oase van 

rust aan te treffen. De inrichting moet aan de twee eisen tegemoet komen 

De binnenhuisinrichting van de bib is ruim twintig jaar oud en gedateerd. Er zijn dringend investeringen 

nodig om van de bibliotheek opnieuw een aantrekkelijk gebouw te maken. We willen een doordachte 

binnenhuisinrichting. Dat de bibliotheek een ‘huis’ is voor informatie, cultuur en ontmoeting vertaalt zich 

onder meer in de inrichting. Het moet er tot in de puntjes verzorgd zijn, het moet een plek zijn waarin 

iedereen zich herkent en waar mensen toe aangetrokken worden om er te komen. 

De uitbreiding van de taken van de bibliotheek betekent dat we anders moeten omgaan met de 

aangeboden collectie, het menselijk kapitaal en de plek op zich. We bieden hoog kwalitatieve 

dienstverlening aan en klantenservice staat centraal. De bibliotheekmedewerker hoort niet thuis achter 

een balie. Ze lopen rond en zijn aanspreekbaar. Een goed onthaal en attitude/deskundigheid van de 

medewerkers zijn dus uitermate belangrijk. Daarom moeten bib-medewerkers ook bereid zijn zich 

levenslang bij te scholen om mee te zijn met alle ontwikkelingen. 

De bibliotheek komt los van zijn gebouw en gaat op locatie. We ijveren daarbij voor een uitbouw van de 

bib aan huis, de bib op locatie (zoals onze scholen en rusthuizen). 
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Cultureel centrum De Plomblom 

 

Nagenoeg zonder drempels speelt het een actieve, opbouwende rol in onze stad. Het CC mag niet ervaren 

worden als een eiland maar moet een haven zijn waar mensen samenkomen als toeschouwer of als 

speler. Het speelt in op vragen en behoeften van de diverse bevolkingsgroepen. 

Er is in de programma aandacht voor ontspanning, cohesie en cultuureducatie. 

Het CC heeft een brede werking waarbij ze onderdak bieden aan uiteenlopende activiteiten van lokale en 

regionale gebruikers. Lokale gebruikers moeten voldoende speeltijd hebben in het CC, of andere zalen 

zoals de academie voor muziek, woord en dans en in de buurthuizen.  Deze receptieve werking blijft voor 

ons  een belangrijk onderdeel van de invulling omdat net deze activiteiten voor de band met de lokale 

gemeenschap zorgen. Ze verbreden het bereik en staan borg voor een ‘sociale’ mix. 

Creëren van meer flexibiliteit in de programmatie: Aanbieden van wit-ruimte: reserveren van plaats, geld 

en tijd om ideeën te laten garen, om op het moment zelf nog iets te kunnen boeken, om spontaan 

creativiteit te genereren. Daarmee willen we de interactie vergroten tussen het CC en de (initiatieven) van 

de lokale gemeenschap. 

 

De cultuurdienst 
 

De cultuurdienst levert kwalitatieve ondersteuning aan het socioculturele middenveld door 

subsidieverstrekking en infrastructuurverhuur. Ze houden de vinger aan de pols en signaleren waar 

verbeterpunten of vernieuwingen wenselijk zijn. Geeft een stem aan wie met cultuur bezig is 

De dienst wordt door stadsdiensten en burgers gezien als aantrekkelijke partner om mee samen te 

werken omwille van zijn culturele en creatieve deskundigheid zowel voor individuen, als voor 

verenigingen en stadsdiensten. 

De medewerkers weten wat er in onze stad en zijn dorpen leeft. Ze programmeren innovatief, hebben 

aandacht voor specifieke kunstnoden maar kunnen ook een aantrekkelijk aanbod bieden voor het ruime 

publiek. Zij brengen letterlijk cultuurbeleving naar buiten en maken hiermee onze stad en zijn dorpen een 

stuk aantrekkelijker. Projecten als de Donderdagen, KRASJ, de spiegeltent, de balbus in de dorpen, … zijn 

hier maar een paar voorbeelden van. 

De dienst is een borrelpot voor creatie, participatie, zowel individueel als collectief. Dat betekent dat er 

steeds ruimte is, ook budgettair, voor vernieuwende projecten. 

Samen zorgt ervoor dat burgers elkaar ontmoeten. Daarom ondersteunen we en stimuleren we 

initiatieven (van onderuit) in buurten,  wijken en dorpen. Er wordt sterk ingezet op het 

evenementenloket. Deze medewerker(s) helpt burgers die een evenement willen organiseren op de goeie 

weg in de veelheid aan informatie, verplichtingen en praktische beslommeringen die met zo’n organisatie 

gepaard gaan. 
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Koken kost geld 

 

Cultuur draagt bij aan ons welzijn, voedt de maatschappelijke discussie, versterkt de solidariteit tussen 

burgers en maakt onze stad en zijn dorpen (economisch) aantrekkelijk. Daarom moeten we voldoende 

financiële middelen voorzien om naast een dagelijkse werking ook kunnen in te spelen op allerhande 

projecten die door burgers, stadsdiensten, … worden aangebracht. Middelen voor cultuur moeten vooral 

gezien worden als een investering en niet als een kost. 

 

Buurthuizen 

 

De buurthuizen, de voormalige Sint-Theresiakerk, de Liberale Kring moeten optimaal ingericht worden 

zodat ze voldoen aan de noden van de bezoekers en gebruikers. Er moet voldoende budget zijn om een 

goed en regelmatig onderhoud te voorzien. 

 

Carnaval, kermissen, evenementen, wijk-en dorpsfeesten 
 

De stadskermissen, de wijk- en buurtfeesten hebben een grote sociale betekenis. Ze versterken de sociale 

samenhang en bevestigen de eigenheid van buurten. Plaatselijke initiatiefnemers verdienen 

ondersteuning door een wijkgericht beleid te voeren. Het evenementenloket van de dienst cultuur is hun 

partner bij uitstek.  

Carnaval is ons grootste volksfeest. Wij willen de grote troeven van carnaval met name laagdrempelig, 

maatschappelijke betrokkenheid, rebelsheid en toeristische trekpleister ten volle uitspelen. 

We kiezen resoluut voor duurzaam feesten. Dit betekent dat aandacht voor een minimale ecologische 

voetafdruk, de (voedsel)veiligheid, en het beperken van geluids-en afvalhinder. 

Samen wil in overleg met de carnavalsgroepen werk maken van het huisvestingsprobleem dat er is bij veel 

groepen, hetzij door een huursubsidie of door het ter beschikking stellen van een carnavalshal 

De financiële en logistieke ondersteuning vanuit de stad blijft behouden en wordt geoptimaliseerd waar 

nodig. 

Er wordt een duidelijk kader gecreëerd omtrent geluidsnormen en beheersing van de buuurtoverlast voor 

organisatoren zodat hun activiteiten niet als extreem hinderend door de buurt worden ervaren. 

• We ijveren voor een optimale geografische spreiding van infrastructuur op maat van de buurt of 

deelgemeente. De verschillende buurthuizen of parochiezalen worden met Samen sterker ingezet 

voor een cultureel aanbod, zodat deze huizen ook echte ontmoetingscentra worden. Die 

buurthuizen moeten op eenvoudige wijze gereserveerd kunnen worden aan duidelijke 

eenvormige tarieven.  

• We maken in samenspraak met buurtbewoners werk van tijdelijke herbestemmingen van grote 

leegstaande panden met het oog op een socio-culturele of sportieve invulling. 
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• We zorgen voor een aanbod aan betaalbare tentoonstellingsfaciliteiten centraal in onze stad, 

maar even goed in de buurthuizen of parochiezalen voor zowel jonge beeldende kunstenaars als 

gevestigde waarden in onze stad.  

• We hebben grote aandacht voor bijzondere doelgroepen, zoals bijvoorbeeld jongeren, mensen 

met een andere culturele achtergrond, senioren en jonge gezinnen met kinderen. We 

ondersteunen duidelijk culturele projecten die de cohesie tussen de generaties versterken.  

• We breiden het systeem van de Uitpas uit en zorgen in overleg met de vele verenigingen voor 

een optimale verspreiding van de Uitpas bij alle Ninovieters. Voor de verenigingen willen we de 

administratieve last hierover beperken. Voor de gebruikers willen we dat het eenvoudiger wordt 

om een Uitpas aan kansentarief aan te vragen.  

• Samen wil in overleg met de carnavalsverenigingen werk maken van het huisvestingsprobleem 

voor veel groepen., hetzij door een huursubsidie of het uitbouwen van een centrale werkhal. In 

het laatste geval pleiten we voor een definitieve oplossing en geen loods achter hoek of kant, 

maar een permanente vergunde hal, die ingericht wordt conform de huidige energetische en 

andere bouwkundige normen. 

• We vragen geen staangeld meer voor de kersmissen. We zijn voor de kermissen, ze brengen 

mensen samen en we moeten dit dus niet belasten. 

 

Erfgoed: het verleden een toekomst geven 
 

Erfgoed: dat zijn onze collecties, archieven, monumentale gebouwen, historische landschappen, 

archeologische vondsten en de verhalen en tradities die we doorgeven. Erfgoed is een cadeau uit het 

verleden dat waarde toevoegt aan ons dagelijks leven. Het heeft een maatschappelijke en economische 

waarde, het is een magneet voor toerisme en recreatie. Erfgoed betekent identiteit: het houdt onze 

culturen en ons verleden levend. 

 

Doelstellingen 

 

De waarde van het bouwkundig erfgoed is een belangrijke factor in de verder ontwikkeling van onze stad 

en dorpen. Daarom pleiten we voor heldere richtlijnen en voorwaarden bij renovatie en herbestemming 

van historisch waardevolle panden. Samen wil niet alleen de officieel beschermde, maar ook onze 

mooie/merkwaardige gebouwen en landschappen beschermen.  

Erfgoed levert unieke locaties. We stellen daarom als stad een kansenkaart op voor mogelijke 

herbestemming van boerderijen, industriële complexen en waardevolle huizen. We herbestemmen, in 

samenwerking met kerkbestuur, erfgoedraad en experten, waar nodig onze kerkelijk erfgoed. Hierbij 

vragen wij bij de herbestemming niet alleen aandacht voor de schoonheid maar ook aandacht voor de 

verbindende kracht en de stilte die deze kerkgebouwen uitstralen.    

Samen is voorstander van een goede city-marketing maar we betrekken hierbij cultuurhistorici. We 

verhogen de beleefbaarheid van onze stad en zijn dorpen door onze mooie gebouwen (abdijkerk) 

maximaal open te stellen, door ons archief zo goed mogelijk (digitaal) te ontsluiten, door onze 

archeologische sites (abdijsite, burchtsite, …) zichtbaar te maken en daarbij in te zetten op digitalisering. 
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Bij werken aan sites (Moeremanssite, afbraak gebouw Watté, …), kernen, gebouwen (Liberale kring, 

textielfabriek…) met een erfgoedkundige waarde wordt steevast gekozen voor architecten die prijs én 

maximaal behoud van erfgoedkundige aspecten weten te combineren. We werken hier dus bij voorkeur 

met gespecialiseerde architectenbureaus. 

De abdijsite wordt na jaren getalm eindelijk aangepakt. Het kan niet dat het mooiste erfgoedplein van 

Ninove al jarenlang staat te verkommeren. De aanleg van het nieuwe kerkplein aan de spoorwegzijde van 

de abdijkerk biedt de gelegenheid om de gehele site aan te pakken en dit tot het visitekaartje van onze 

stad te maken. 

Onze dorpslandschappen en monumenten (de molens) worden maximaal beschermd en behouden. Zij 

zijn het middel bij uitstek om het plattelandstoerisme in Ninove te laten groeien en bloeien. 

We blijven verder werken aan een groeiende zichtbaarheid van het cultureel erfgoed in het culturele 

leven en in het cultuurbeleid. We hebben ruime aandacht voor ons immaterieel erfgoed waarbij we gaan 

voor behoud, beheer en toegankelijk maken van onze tradities en cultuur, onze dialecten en dialect 

straatnaamborden 

De aandacht voor erfgoed moet blijvend en duurzaam zijn. Daarom pleiten we ervoor dat erfgoed meer 

aandacht krijgt in alle beleidsdomeinen (vrije tijd, ruimtelijke ordening, openbare werken, patrimonium, 

onderwijs…). We stimuleren erfgoededucatie bij de scholieren (bezoek aan de molens, de abdijsite, …). 

We pleiten voor een ruimte waar geschonken Ninoofs erfgoed wordt bewaard in de vorm van een goed 

uitgebouwd archief.  

Erfgoeddag blijven we ondersteunen zowel financieel als logistiek. Deze dag wordt als zeer wervend en 

verbindend gezien. 

We waarderen en ondersteunen vrijwilligers die met erfgoed bezig zijn en zorgen ervoor dat ze dankzij de 

steun van professionele medewerkers en mogelijkheden tot vorming een zo goed mogelijke bijdrage 

kunnen leveren. 

We erkennen de kracht van projectvereniging Erfgoedcel Denderland. We voorzien de nodige financiële 

middelen om blijvend deel uit te maken van dit regionaal samenwerkingsinitiatief. Waar mogelijk 

optimaliseren we deze werking en we bepleiten er ruime aandacht voor het Ninoofs erfgoed.  

De waarde van het bouwkundig erfgoed blijft een niet te verwaarlozen factor  in de verdere ontwikkeling 

van de onze stad.  

• Er komen minimale en heldere richtlijnen en voorwaarden bij renovatie en herbestemming van 

historisch waardevolle panden. Samen wil ook dat niet officieel beschermde, maar mooie/ 

merkwaardige gebouwen en gezichten de nodige bescherming krijgen. 

• We herbestemmen een deel van het kerkelijk erfgoed in overleg met de kerkelijke autoriteiten, 

waarbij vooral een verbindende kracht van deze historische gebouwen wordt benadrukt. In 

cultuur of sport kan deze kracht blijven bestaan.  

• De abdijsite wordt na jaren getalm eindelijk aangepakt. Het kan niet dat het mooiste erfgoedplein 

van Ninove al jarenlang deels staat te verkommeren. De aanleg van het nieuwe kerkplein aan de 

spoorwegzijde van de abdijkerk biedt de gelegenheid om de gehele site aan te pakken en dit hét 

visitekaartje van onze stad te maken. 
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Vrijwilligerswerking 
 

We blijven het vrijwilligerswerk verder optimaliseren en werken aan de verdere uitbouw van het 

vrijwilligersloket, het statuut, de verzekering en de onkostenvergoeding van vrijwilligers.  

 

Adviesraden 
 

We behouden het basisprincipe van inspraak en advies door inwoners en verenigingen behouden maar 

houden rekening met volgende bemerkingen: 

-Niet iedereen aardt in de klassieke vergadercultuur. Ook via digitale weg vergroten we de 

inspraakmogelijkheden van de Ninovieter. 

-De rol van deskundigen, afgevaardigden van professionele organisaties moet vergroot worden waar 

mogelijk.  

 

Sport 
 

Sport is zowel een middel als een doel op zich. SAMEN ziet een ideaal sportbeleid als een combinatie van 

sport om de sport en sport als verbindende factor in een lokale gemeenschap. 

 

Een nieuwe, multifunctionele sporthal en het publiek gebruik van sporthallen van de scholen moet 

ervoor zorgen dat iedereen een plek heeft om aan sport te doen, zowel voor de georganiseerde als niet-

georganiseerde sporters. 

 

Iedereen heeft recht op basis sportinfrastructuur in de buurt. We geven lokaal sportaanbod een plek in de 

brede school. Dit houdt in dat de sporthallen van de school ook na schooltijd gebruikt kunnen worden. 

We geven zowel verenigingen als losse, particuliere initiatieven zoveel mogelijk de kans om 

schoolgebouwen in de buurt te benutten voor hun activiteiten.  

 

SAMEN wil meer ruimte om te sporten: niet enkel voldoende sportinfrastructuur, maar ook meer groene 

en open ruimte en veilige wegen om onbekommerd te kunnen wandelen, lopen, fietsen, … Wij willen 

meer natuur en bos, een toegankelijk stadsbos op fietsafstand van Ninove, en recht op buurtgroen voor 

iedereen. Landelijke wegen, jaagpaden, natuur, bos en parken zijn het terrein bij uitstek voor zachte 

recreatie als lopen, wandelen of fietsen. 

 

Naast het belang van voldoende activiteiten in de nabijheid van de woonomgeving, willen we willen 

schoolbussen inzetten om de kinderen naar centrale punten voor naschoolse activiteiten (sporthal, 

academie) te brengen, zodat niet alle ouders deze mobiliteitsbewegingen zelf moeten maken. 

 

Het is onze doelstelling om élke Ninovieter regelmatig aan het bewegen te krijgen. Omdat sport en 

beweging belangrijk zijn voor het welzijn en de gezondheid van de Ninovieters, maar ook omwille van de 

sociale meerwaarde van sport als bindmiddel in de stad. We streven naar een groter bereik en betere 

participatie van een breder publiek, alsook een betere communicatie en afstemming tussen de 

verschillende partners in het sportlandschap niet in het minst met de bestaande sportverenigingen. 
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• Ninove heeft nood aan bijkomende sportvloer oppervlakte, de huidige sporthal is immers 

overbezet. We maken hiervoor eerst en vooral gebruik van de bestaande infrastructuur van 

scholen. Die wordt ter beschikking gesteld van de buurt  en/of de sportverenigingen voor sport 

na schooltijd. Bij de vernieuwing van de schoolinfrastructuur bekijken we hoe deze dubbele 

functie van in het begin mee kan worden opgenomen. 

• We willen daarnaast investeren in een netwerk van kleinere infrastructuur verspreid over de hele 

stad, op het niveau van de wijken en de deelgemeenten. We willen in het bijzonder meer 

inzetten op laagdrempelig sporten, zoals lopen en we voorzien van een aantal veilige looproutes, 

verspreid over ons grondgebied.   

• We willen meer ruimte om o.a. te sporten en te bewegen: meer toegankelijke groene en open 

ruimte op fietsafstand en buurtgroen voor iedereen. Veilige fiets/loopverbindingen, goed 

onderhouden landelijke veldwegen, het jaagpad, bos en parken zijn hét terrein bij uitstek voor 

zachte recreatie zoals wandelen, lopen, fietsen, een openbare fitness, een freerunning 

parcours,… . 

• We ondersteunen de sportverenigingen. Het aanbod moet kwalitatief én betaalbaar zijn voor 

iedereen. Daarom zetten we extra in op de clubs die extra inspanningen doen rond diversiteit. De 

motor van de vele sportclubs zijn natuurlijk de vrijwilligers. Daarom zetten we in op de opleiding 

en vorming van die sportbegeleiders. Ninove behoudt een eigen adviesraad sport en zet deze in 

van bij de start van projecten.  

• We stimuleren de ontwikkeling van verenigingen  waar van jong tot oud, zowel op recreatief als 

competitief vlak, kan gesport worden. Zij bieden het meest garantie op levenslang sporten. We 

geven extra middelen aan clubs die op hetzelfde moment als dat waarop de kinderen sporten óók 

een aanbod (kan sport zijn) voor ouders/grootouders/begeleiders voorzien.  

• Sport moet voor iedereen toegankelijk en betaalbaar zijn. Sportclubs leveren vaak heel wat 

diensten tegen een relatief beperkte prijs. Toch kunnen de totale kosten hoog oplopen. We 

willen niet dat lidgelden en andere kosten een onoverkomelijke financiële drempel vormen voor 

gezinnen of mensen met een laag inkomen. Stad en OCMW werken daarom aan de 

betaalbaarheid voor minder bedeelden door een financiële tegemoetkoming, al dan niet via de 

uitpas aan kansentarief  

• We vergroten het aanbod aan samen sporten door het stimuleren van vaste ‘sportmomenten’ op 

buurtniveau (b.v. samen lopen op een vast moment in de week). We zetten sociale media in om 

de niet-georganiseerde sporter de kans te geven om met anderen samen te sporten. Via een 

‘sport-tinder’ kunnen ook buren/buurten elkaar uitnodigen voor een sportief treffen.  

• Samen wil een uitgebreider sportaanbod voor personen met een handicap is.  

• In Ninove is heel wat lokale tewerkstelling, Samen wil inzetten op bedrijfssport en we willen 

uiteraard dat de stad zélf, als werkgever, het goede voorbeeld geeft. We denken aan een eigen 

sportuitleendienst en op onze bedrijventerreinen wordt gekeken hoe daar sporten kan geclusterd 

worden. Wie zelf sportinfrastructuur/-toestellen (voor personeel of andere gebruikers) voorziet, 

verdient extra ondersteuning. 

• Op voetbalvlak wil Samen de vele clubs van Ninove verder ondersteunen. Hiervoor hebben we 

bijzondere aandacht voor jeugdwerking, lossen we problemen met infrastructuur op en 

stimuleren we hun om beter te gaan samenwerken. Clubs die fuseren en een sterk uitgebouwde 
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jeugdwerking hebben verdienen infrastructurele steun onder de vorm van een kunstgrasveld. Een 

goede jeugdwerking in alle deelgemeenten is voor Samen dé prioriteit. 

 

 

Dit uitgebreid programma kwam tot stand dankszij de medewerking van vele burgers tijdens onze 

huisbezoeken en burgertop. Wij zijn we er ons van bewust dat het absoluut niet volledig is en niet alle 

aspecten van onze samenleving dekt. Wij staan open voor aanvullende constructieve voorstellen en 

opmerkingen.  

 


