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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

NINOVE
Prettige feesten aan alle inwoners
Op het einde van het kalenderjaar maken veel mensen weleens de balans op. Als N-VA-mandataris mag ik, 
zacht uitgedrukt, terugblikken op een bewogen en tegelijkertijd hoopgevend 2020. 

Ik ben niet zomaar ondoordacht in de politiek gegaan. De  
spelregels van je eigen politieke partij naleven is voor mij de  
eerste voorwaarde om bij de burger geloofwaardig over te komen. 
Een samenloop van omstandigheden kan er wel eens voor zorgen 
dat je het evenwicht dreigt te verliezen en gaat wankelen. Maar ik 
heb geleerd dat de kunst erin bestaat niet te vallen.

Waakzame oppositie
Ons kiessysteem, waarbij verschillende partijen een meerder-
heid moeten vormen, zorgde in Ninove voor een zware dobber. 
De krappe verhouding tussen de meerderheid en de oppositie 
brengt wel de nodige animo met zich mee. Het was voor mij als 
‘eerstejaars’ een prima leerschool om als enig N-VA-oppositielid 
het klappen van de zweep te hanteren.

Ik begeef mij ook graag onder de mensen en ik stel vast dat meer 
en meer kiezers perfect weten wat er tijdens de gemeenteraads-
zittingen aan de orde is. Zich fanatiek en onwrikbaar opstellen 
leidt zelden tot mooie resultaten. Maar ik blijf ervan overtuigd 
dat een waakzame oppositie een absolute noodzaak is om de 
politieke molen te laten draaien.

Een transparant beleid
Onze actieve N-VA-afdeling wil géén politiek aanhangsel zijn. 

Wij vergaren zoveel mogelijk dossierkennis en gebruiken die als 
basis om uitleg te vragen bij de bestuursmeerderheid. Zo krijgt u 
als inwoner het transparante beleid waarop u recht hebt. 

De N-VA legt uiteraard haar eigen accenten. Hoe dan ook sluiten 
wij geen enkele inwoner uit die aan de minimumvoorwaarden 
van burgerzin voldoet. Dat wij een manier moeten vinden om in 
een sterk veranderende maatschappij samen te leven, is duidelijk.  
Maar als het van de N-VA afhangt, mag en kan ons mooie 
Vlaanderen daarbij toch nog wel haar eigenheid in ere houden.

Hét streefdoel van alle politici moet zijn: een warme, hartelijke 
en veilige stad. Volmaakt bestaat natuurlijk niet, maar toch  
moeten we iedere dag de lat zo hoog mogelijk durven leggen.  
Dat blijft ook in 2020 de bedoeling.  
Ik wens u allen een schitterende  
eindejaarsperiode toe en veel  
hoopvolle verwachtingen voor  
het nieuwe jaar!

Karolien De Roose
Gemeenteraadslid
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Klink samen met de N-VA op het nieuwe jaar
Vrijdag 31 januari 19.30 uur 
Gildenhuis Reet

Gastspreker is Vlaams volksvertegenwoordiger en Antwerps schepen Annick De Ridder.
Iedereen welkom!

Fijne kerst en 
prettig eindejaar

N-VA Ninove steunt stickeractie Warmste Week
Zoals elk jaar steunt N-VA Ninove een actie voor de Warmste Week. Dit jaar dragen 
we een warm hart toe aan de stickeractie van ons bestuurslid Jeroen Van Assche. 
Hij verkoopt herbruikbare stickers met het opschrift “IK RIJ SAVE” voor de vzw 
Ouders van Verongelukte Kinderen - SAVE. 

Interesse in een sticker? Informeer via  
jeroen.vanassche@n-va.be

  Ons bestuurslid Jeroen Van Assche verkoopt stickers ten voordele 
van de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen – SAVE.



ninove@n-va.be

De ‘kerstcoalitie’ één 
jaar later: belemmerend 
politiek getouwtrek
De voorbije maanden werden de gemeenteraden in 
Ninove meerdere keren geschorst. Eén keer werd 
de gemeenteraad zelfs geannuleerd. Het gevolg van 
een krappe meerderheid met slechts één zetel op 
overschot, die na één jaar nauwelijks nog aan elkaar 
hangt. N-VA Ninove is de enige partij die de scheve 
situatie in Ninove nog kan rechttrekken.

Elke gemeenteraad opnieuw moet de meerderheid de neuzen in 
de juiste richting zetten. Voor constructieve voorstellen vanuit 
de oppositie lijkt de ‘kerstcoalitie’ niet open te staan. Zo worden 
de voorstellen van ons gemeenteraadslid Karolien De Roose 
telkens zonder enige onderbouwing weggestemd.

Weg met politieke spelletjes van weleer
Van de belofte die de meerderheid maakte om open te staan 
voor de bekommernissen van de Ninovieters schiet dus na één 
jaar amper iets over. De belemmerende ouderwetse politiek van 
vroeger tiert welig. Het besef dat de meerderheid vooral zelf 
slachtoffer is van haar egoïstische en negatieve houding, dringt 
nog niet door. 

Gelukkig biedt N-VA Ninove hoop, zeker met het nieuwe 
politieke talent dat onze afdeling rijk is. Tot spijt van wie het 

benijdt, is de N-VA de enige partij die de scheve situatie in 
Ninove nog kan rechttrekken. Onze bekwame mensen voeren 
een nieuwe politiek die de oude rancuneuze politieke spelletjes 
achterwege laat en het algemeen belang van alle Ninovieters 
centraal stelt.

Fris en toekomstgericht
De N-VA wordt dus ongetwijfeld een geduchte tegenstander van 
de oude politieke krachten. Als slachtoffer van de stilstaande 
politiek is N-VA Ninove de uitgelezen kruisvaarder. Een frisse en 
toekomstgerichte attitude is het beste wapen tegen hardnekkige 
slechte gewoonten. Dat is ons motto.

Ninoofse jeugdbewegingen krijgen 
vilten leeuwenschildjes
Op de Dag van de Jeugdbeweging deelden Jong N-VA en N-VA 
Ninove samen vilten leeuwenschildjes uit aan het station van 
Ninove. Daarmee steunen wij onze Vlaamse jeugd, die zich elke 
week vrijwillig inzet om kinderen de tijd van hun leven te geven. 
Proficiat!

Wie wil kan het leeuwenschildje op zijn uniform naaien.  
De Vlaamse Leeuw is geen politiek symbool, maar is van alle 
Vlamingen. Helaas wordt de Vlaamse Leeuw nu en dan misbruikt, 

waardoor hij een racistisch 
beeld dreigt op te roepen. 
Met dit signaal wil N-VA 
Ninove dat beeld tegengaan 
en benadrukken dat met de 
Vlaamse Leeuw niets mis 
is. Onze oprechte dank aan 
de Vlaamse Volksbeweging 
die ons daarbij – in alle 
partijonafhankelijkheid – 
heeft gesteund.

Jaarlijks eetfestijn N-VA Ninove 
trekt veel volk
Ons jaarlijkse eetfestijn in september was opnieuw een 
succes. Bedankt voor alle steun! 

De opbrengst van de 
tombola gaat naar het 
project ‘S.O.S. Orgel 
in de Abdijkerk van 
Ninove’. Nathalie 
De Gelas uit Pollare 
won de hoofdprijs: 
een duikopleiding 
ter waarde van 450 
euro. Ons bestuurslid 
Alain De Bruyne 
staat als gediplomeerd 
duikinstructeur klaar 
om Nathalie aan 
een internationaal 
duikbrevet te helpen. 
Veel succes, Nathalie!

  Gemeenteraadslid Karolien De Roose 
biedt in de gemeenteraad stevig 
weerwerk: “N-VA Ninove zal de 
kastanjes niet uit het vuur halen voor 
een meerderheid die van politiek ge-
touwtrek haar handelsmerk maakt.”

  N-VA Ninove en Jong N-VA  
deelden op de Dag van de  
Jeugdbeweging vilten leeuwen-
schildjes uit aan het station.

  Nathalie De Gelas won dankzij 
de tombola op ons eetfestijn 
een duikopleiding van ons 
bestuurslid Alain De Bruyne.
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Pendelparking aan station moet gratis blijven
De NMBS overweegt een deel van de pendelparking aan het Ninoofse station betalend te maken. De reactie 
van de burgemeester belooft niet veel goeds voor de onderhandelingen. Dat het stadsbestuur er weinig of 
niets aan kan doen, is een al te gemakkelijk excuus. 

Het stadsbestuur moet véél beter onderhandelen met de NMBS. 
De meerderheid tracht de Ninovieter zand in de ogen te strooien 
met de heraanleg van het stationsplein. Maar ondanks de 
goednieuwsshow over het ontwerp voor de heraanleg, zijn er  
nog altijd geen concrete plannen.

Dit zijn de feiten in een notendop:
•  Er komt géén nieuw stationsgebouw en het gebouw wordt ook 

niet gerenoveerd.
•  De perrons worden wél vernieuwd. Vreemd, want beide 

perrons en omheiningen zijn in 2012 nog vernieuwd. De 
wachthokjes werden ook vervangen door de standaard glazen 
wachthuisjes.

•  Het stationsplein wordt pas onder handen genomen op 
‘middellange’ termijn. Concrete plannen zijn er dus nog niet.

•  De afschaffing van de overwegen ligt bij Infrabel op tafel.  
Wat die plannen concreet betekenen, is niet bekend.

Stijgende parkeerdruk in stationsomgeving vermijden
Volgens N-VA Ninove is een gratis pendelparking in het belang 
van zowel pendelaars als buurtbewoners. De pendelparking 
moet voorbehouden blijven voor werkenden, pendelaars en 
kooplustigen, terwijl de parkeerplaatsen in de wijken rond de 
stationsbuurt beschikbaar moeten zijn voor de buurtbewoners. 
Zo kunnen de bewoners dichter bij hun huis parkeren en komen 

we tegemoet aan de duidelijke vraag van de wijkbewoners, die 
zich zorgen maken over de parkeerdruk in hun buurt. 

Wordt de pendelparking betalend, dan zullen nog meer 
pendelaars hun toevlucht nemen tot de parkeerplaatsen in de 
straten van de stationsbuurt. Bovendien is een betalende parking 
rampzalig voor het promoten van het openbaar vervoer.  
N-VA Ninove rekent erop dat de buurtbewoners betrokken 
worden bij het overleg van het stadsbestuur met de NMBS.

  Gemeenteraadslid Karolien De Roose: “Wordt de parking be-
talend, dan zullen de pendelaars uitwijken naar de omliggende 
straten, waar nu al parkeerproblemen worden gesignaleerd.”

Ruim 5 miljoen euro extra voor Ninove dankzij Vlaams regeerakkoord
De Vlaamse gemeentebesturen krijgen de komende jaren in totaal 1,33 miljard euro extra middelen om te investeren in 
hun gemeente. Voor Ninove betekent dat concreet 5 186 963 euro. 

Dat is het gevolg van het nieuwe Vlaamse regeerakkoord. De Vlaamse overheid 
neemt de helft van de zogenaamde ‘responsabiliseringsbijdrage’ voor de betaling 
van de ambtenarenpensioenen over én geeft de gemeenten extra budget voor hun 
open ruimte. Naast die bijkomende financiering blijft ook het gemeentefonds, de 
belangrijkste inkomstenbron voor onze steden en gemeenten, de komende jaren elk 
jaar met 3,5 procent groeien. Dat vernam Karolien De Roose van kersvers Vlaams 
minister van Financiën Matthias Diependaele.

Armoede aanpakken en investeren in veiligheid
Karolien De Roose: “Met dat extra geld kunnen we Ninove écht beter maken.  
N-VA Ninove kijkt dan ook uit naar het debat op de gemeenteraad over de besteding 
van de extra financiële middelen. We hopen dat het stadsbestuur nu werk maakt  
van maatregelen om tegemoet te komen aan de vele noden van de Ninovieters.”

“Ik denk bijvoorbeeld aan maatregelen die het veiligheidsgevoel verhogen en de 
inburgering bevorderen. Maar ook maatregelen die de armoede en de grootstedelijke  
problematiek die uit Brussel komt overwaaien, wegwerken. De minder gegoede 
Ninovieter, die hier al jaren de eindjes aan elkaar probeert te knopen, moet voor de 
N-VA op de eerste plaats komen.”

  De N-VA-ministers in de Vlaamse 
Regering zijn klaar om Vlaanderen de 
komende jaren te laten schitteren.

©
 W

ou
te

r V
an

 V
oo

re
n

3



Bart De Wever
Algemeen voorzitter

Liesbeth Homans
Voorzitter 
Vlaams Parlement

Matthias Diependaele 
Vlaams minister van 
Financiën en Begroting, 
Wonen en Onroerend
Erfgoed

Zuhal Demir 
Vlaams minister van Justitie 
en Handhaving, Omgeving, 
Energie en Toerisme

Ben Weyts 
Viceminister-president en Vlaams 
minister van Onderwijs, Sport, 
Dierenwelzijn en Vlaamse Rand

Jan Jambon
Minister-president en Vlaams 
minister van Buitenlands Beleid, 
Ontwikkelingssamenwerking, Cultuur, 
ICT en Facilitair Management


