
Beste stadsgenoten

Als waakzame oppositiepartij 
blikken we halverwege de huidige 
legislatuurperiode graag terug op 
onze verdiensten, tussenkomsten en 
voorstellen.

De burger, voor wie we tenslotte op 
de barricade staan, stel ik gerust dat 
we de debatten in onze stad tot op 
heden steeds op een zeer aanvaard-
baar peil hebben kunnen houden. De 
N-VA vermijdt nutteloos gepalaver en 
geroeptoeter. Wat we als een betere 
oplossing beschouwen, zullen we 
dan ook blijven verdedigen.

Een aantal uiterst belangrijke 
agendapunten, waarbij er heel wat 
voorafgaand overleg nodig was, 
zetten we graag nog eens op een 
rijtje voor u in deze editie van ons 
huis-aan-huisblad. In de aanloop 
naar de gemeenteraadsverkiezingen 
van 2024 blijven we garant staan 
voor een niet-afl atende en daad-
krachtige aanpak.

N-VA Ninove blijft haar taak in de 
oppositie ernstig nemen. Dat is onze 
manier om de gezagsdragers te 
dwingen besluiten te nemen die goed 
zijn voor àlle betrokkenen. En dat zijn 
jullie allemaal!

Karolien De Roose
Gemeenteraadslid

Verbod op zwaar vrachtverkeer (p.2) Trouwen in openlucht (p.3)

Nood aan centrumrechtse 
ommezwaai in Ninove
We zitten in de hel�  van deze zittingsperiode van zes jaar met een krappe 
meerderheid. Wat deed het bestuur zoal om de moeilijke politieke toestand 
in Ninove om te keren? Enkel goed beleid kan het vertrouwen in de politiek 
herstellen. Maar het tegenovergestelde lijkt zich te voltrekken.

Partijpolitiek
Het beleid binnen de meerderheid is 
vastgelopen. De toestand kan niet slechter 
worden door het gebrek aan een langeter-
mijnvisie en de bekrompen partijpolitiek 
bij de Vivaldi-coalitiepartners. Het 
schepencollege en de burgemeester 
werken elkaar tegen en volgen het alge-
meen belang niet meer. Hun beslissingen 
hangen blindelings af van onbuigzame 
partijpolitieke standpunten met elk hun 
eigen agenda’s, belangen en ideologieën.

Verkiezingsangst
Daarbovenop wordt er zenuwachtig 
gekeken hoe men de resterende drie jaar 
zonder kleerscheuren kan uitzitten. Dat 

heeft te maken met de verkiezingsangst 
voor 2024. De handdoek wordt zomaar 
in de ring weggegooid, samen met alle 
sociaaleconomische uitdagingen en 
samenlevingsproblemen in onze stad.

Vicieuze cirkel
Hoe kunnen we die vicieuze cirkel van 
politieke stilstand doorbreken? Om alles 
terug in beweging te zetten, is denken op 
lange termijn nodig. Weg van ego’s en 
dogma’s. De meerderheid heeft al genoeg 
tijd verloren door zich te verschuilen 
achter stoere beloftes, talloze onderzoeken 
en dure ontwerpen. N-VA Ninove zal 
eensgezind, vanuit weloverwogen stand-
punten, een centrumrechtse keuzemoge-
lijkheid blijven aanbieden.

Ninove
www.n-va.be/ninoveninove@n-va.be N-VA Ninove
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N-VA Ninove is er voor u!
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De Roose

Gemeenteraadslid

Sam 
De Duffeleer

Bestuurslid

Jeroen 
Van Assche

Bestuurslid

Voorrangsregel Aardeweg ook op de Okegembaan?
De voorrangsborden ter hoogte van de wegversmallingen op de Aardeweg in Outer zijn na een testperiode eindelijk geplaatst. 
Dankzij bestuurslid Sam De Duffeleer is de problematiek rond deze gevaarlijke verkeerssituatie nu opgelost.

N-VA Ninove is tevreden met de plaatsing van de verkeersborden B19 en B21, maar merkt op dat er nog andere straten kampen 
met voorrangsregels bij wegversmallingen. Ook in de Okegembaan heerst er heel wat ongenoegen wanneer automobilisten de 
wegversmallingen naderen. Gemeenteraadslid Karolien De Roose zal ook daar opnieuw een voorstel voor indienen.

Verbod op zwaar vrachtverkeer
Zwakke weggebruikers verdienen een 
bijzondere aandacht. Bestuurslid Jeroen 
Van Assche wil daarom bij het begin en 
einde van de schooluren een verbod op 
zwaar vrachtverkeer instellen. De combi-
natie van vrachtwagens en schoolgaande 
jeugd kan leiden tot gevaarlijke verkeers-
toestanden.

De voornaamste maatregel is een toegangsverbod met 
tonnagebeperking voor alle vrachtwagens met een maximum 
massa van 5,5 ton. Tijdens de schoolspits zijn zij niet langer 
welkom op de Ninoofse binnenring. De schoolspits is als volgt 
ingedeeld:
•  Op maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag: 7.45 uur - 8.45 

uur en 15.30 uur - 16.45 uur. 
•  Op woensdag: 7.45 uur - 8.45 uur en 11.30 uur - 12.30 uur.

Ook werfvervoer en werken op het openbaar domein moeten 
zich aan deze tijdsblokken houden.

Overleg met handelszaken 
N-VA Ninove stelt ook voor om in overleg met de handels-
zaken te onderzoeken of de bevoorrading van winkels kan 
gebeuren met kleinere vrachtwagens en of aangepaste software 
kan helpen met het doeltreffend inplannen van vervoer. Door 
de gevaren op de weg, verkiezen ouders nog steeds de auto als 
veiligste vervoermiddel in het woon-schoolverkeer. Met de 
tonnagebeperking en veiligere fietspaden wil N-VA Ninove die 
bezorgdheid wegnemen.

N-VA Ninove wil peukentegels 
invoeren
Het gebruik van peukentegels in andere gemeenten trok de 
aandacht van bestuurslid Laura Peeters. 

De asbaktegel is van metaal en zit verzonken in de straat. 
Een tegel die bestaat uit een rooster, waarin sigarettenpeuken 
of kauwgom kan gegooid worden. Ze kunnen op een een-
voudige manier worden leeggemaakt. Aan de hand van een 
speciale sleutel kan je het rooster openen en de volle korf 
eruit halen.

Propere omgeving
Naast het feit dat dit een oplossing is voor een nettere om-
geving, is het tegelijkertijd vandalismevrij, in tegenstelling 
tot de staande bakken of asbakpalen. Een propere omgeving 
trekt minder afval aan en geeft een veiliger gevoel aan onze 
inwoners en bezoekers. Iets waar N-VA Ninove veel belang 
aan hecht.

Waterinfi ltratie
Ook regenwater wordt door bij-
zondere gleuven afgevoerd en de 
ruimte onder de binnenbak zorgt 
dat het regenwater in de grond kan. 
Het bevordert het doordringen van 
hemelwater in de bodem. Daarmee 
slaan we twee vliegen in één klap. 
Peukentegels zijn dus goed voor het milieu én we binden zo 
mee de strijd aan tegen droogte en wateroverlast.

ninove@n-va.be
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Bijberoepers uitgesloten van 
Ninoofse coronasteun
De Vlaamse Regering maakte honderdduizen-
den euro’s coronasteun vrij voor de steden en 
gemeenten in Vlaanderen. Ook Ninove kon 
daardoor, weliswaar heel laat, een economisch 
steunplan uitwerken voor de Ninoofse hande-
laars. Dat om kwijtschelding van gemeentebelas-
ting te krijgen.

De voorwaarden die het stadsbestuur oplegde waren 
echter zodanig streng, dat slechts een beperkte 
groep van die voordelen genieten. De bijberoepers 
vielen uit de boot, terwijl ook zij Ninoofse belas-
tingen moeten betalen. Ze werden door de voor-
waarden totaal uitgesloten van de coronasubsidies. 
De voorstellen van gemeenteraadslid Karolien De 
Roose om die misrekening recht te zetten, werden 
door de meerderheid, met Open VLD op kop, weg-
gestemd in de gemeenteraad.

Ruimtelijke wanorde en appartementitis
De ruimtelijke wanorde en appartementitis is al jaren een probleem in Ninove. De Ninoofse vastgoedwereld is een grote 
ons-kent-ons-wereld met een sterke verwevenheid van het stadsbestuur en de lokale vastgoedbaronnen.

Bij de toekenning van omgevingsvergunningen past de admi-
nistratie al jaren een niet-goedgekeurd parkeerreglement toe. 
Dat reglement verplicht ontwikkelaars om genoeg parkeerplaat-
sen te voorzien bij nieuwe bouwplannen zoals appartementen. 
Ontwikkelaars die tegen een afwijzing in beroep gaan, krijgen 
steevast gelijk aangezien het reglement juridisch niet bestaat. 

Goedkeuring parkeerreglement weggestemd
Toen gemeenteraadslid Karolien De Roose het reglement wou 
laten goedkeuren op de gemeenteraad, werd dat weggestemd 
door de meerderheid. Op die manier kan men zonder objectieve 
normen een vrijstelling toekennen aan sommige ontwikkelaars 
om verplicht parkeerplaatsen te voorzien bij bouwontwerpen.

Werfgrondwater
Bestuurslid Steven Vanden Berghe stelde voor om het opge-
pompte grondwater bij grote bouwwerken niet meer rechtstreeks 
in de riolen te laten lopen, maar het water te laten hergebruiken 
door stadsdiensten en Ninovieters. 

Het voorstel van gemeenteraadslid Karolien De Roose om dat 
op te nemen in een reglement werd echter niet gesteund door de 
meerderheid. Volgens hen bestaat dat reglement al en zijn er bij 
grote bouwwerken al verplichte aftapkranen. N-VA Ninove is 
nog altijd op zoek naar het reglement en de aftapkranen.

Trouwen in openlucht
Tijdens de coronacrisis was een uitgebreid huwelijksfeest 
tijdelijk niet mogelijk. Toch kozen veel koppels in Vlaanderen 
ervoor om in het huwelijksbootje te treden, weliswaar zonder 
feest. In verschillende steden en gemeenten was er wel een bur-
gerlijk huwelijk in openlucht mogelijk. Dat zal op veel plaatsen 
behouden worden, ook na corona.

Het voorstel van gemeenteraadslid Karolien De Roose om ook 
in Ninove in openlucht te kunnen trouwen werd weggestemd in 
de gemeenteraad. De burgemeester vond het idee sympathiek, 
maar wilde het vooral 
niet uitvoeren omdat het 
voorstel vanuit de N-VA-
oppositiebanken kwam. 
Jammer, trouwen in het 
stadspark met zicht op 
de Dender zal dus niet 
kunnen in Ninove.

www.n-va.be/ninove
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20 JAAR

NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE

Werken 
aantrekkelijker maken 

door de belastingen op 

arbeid te verlagen: onder 

minister van Financiën Johan 

Van Overtveldt daalt de 

totale belastingdruk met 

10 miljard euro.

In 2013 keurt het 

Vlaams Parlement 

het Inburgeringsdecreet

van Geert Bourgeois goed. 

Van nieuwkomers wordt 

verwacht dat ze inburgeren 

en Nederlands leren.

arbeid te verlagen

minister van Financiën Johan Met Jan Jambon, Steven Vandeput en Theo Francken als federale ministers maakt het land de omslag naar een echte veiligheidscultuur.Terrorisme, mensensmokkel en cybercriminaliteit worden veel steviger aangepakt.

Als minister van 
Binnenlands Bestuur 

legt Liesbeth Homans in 
2016 de contouren vast van 

een stevige afslanking van de 
provincies en de efficiënte 
hervorming van gemeente 

en OCMW.
In 2019 voert minister 

van Dierenwelzijn 
Ben Weyts het verbod op

onverdoofd slachten in. Als 
minister van Onderwijs stelt hij 
kennisoverdracht, leerkrachten 

en kwetsbare kinderen 
centraal.

Terrorisme, mensensmokkel en 

Matthias 
Diependaele voert 

als minister van Wonen 
de strijd tegen sociale fraude
op. Wie een eigendom heeft 
in het buitenland, heeft geen 

recht meer op een sociale 
woning in Vlaanderen. 

recht meer op een sociale 
woning in Vlaanderen. 

Sinds Zuhal Demir 
minister werd in 2019, 
zijn er in Vlaanderen al 

meer dan 1 miljoen nieuwe 
bomen geplant. De N-VA 
is de enige echte groene 

partij in Vlaanderen.

De N-VA verdedigt al twintig jaar de politieke, sociale, economische 
en culturele belangen van de intussen 6,5 miljoen Vlamingen. 
Daarbij is de N-VA steeds uniek gebleven: allesbehalve een 
traditionele systeempartij en allesbehalve dogmatisch of steriel 
extremistisch. Kom daarom samen met de andere 40.000 leden op 
de barricaden staan en word nu lid van de N-VA. 

Surf naar www.n-va.be/word-lid
Mail naar leden@n-va.be
Bel naar 02 219 49 30

centraal.

De N-VA verdedigt al twintig jaar de politieke, sociale, economische 
en culturele belangen van de intussen 6,5 miljoen Vlamingen. 
Daarbij is de N-VA steeds uniek gebleven: allesbehalve een 
traditionele systeempartij en allesbehalve dogmatisch of steriel 
extremistisch. Kom daarom samen met de andere 40.000 leden op 
de barricaden staan en 
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“ Onze ambitie 
blijft na twintig jaar 

nog steeds dezelfde: 
een welvarend, veilig en 
vrij Vlaanderen, waarin 

elke Vlaming erop 
vooruitgaat.”

Twintig jaar geleden, op 13 oktober 2001, zag de Nieuw-
Vlaamse Alliantie het levenslicht. Sindsdien drukt de N-VA 
duidelijk haar stempel op de Vlaamse samenleving, zowel 
in de oppositie als met kordaat beleid. Denk maar aan deze 
realisaties:

De N-VA: al 20 jaar
nuttig en nodig

014229


