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Ninovieters betalen hoge prijs voor 
jarenlang wegkijken en wanbeleid!
Elke dag opnieuw ontvang ik mails van, 
of word ik aangesproken door Ninovieters 
die me melden slachtoffer te zijn geweest 
van een (poging tot) inbraak  in de woning.  
Ook de steekpartij in de Brusselstraat en 
de vele gevallen van zinloos geweld zitten 
nog fris in het geheugen.

“Ninove is Ninove niet meer” zeggen de 
meeste inwoners.  En dat klopt ook.  Vele 
mensen durven ’s avonds de straat niet 
meer op uit vrees om bestolen of overval-
len te worden. 

Forza Ninove klaagt al jaren aan dat er een 
probleem is en deed reeds herhaaldelijk 
voorstellen om te investeren in méér vei-
ligheid voor de Ninovieters.  Nogmaals, 
men kan nooit alles voorkomen of elke 
vorm van criminaliteit verhinderen, maar 
men moet er wel alles aan gedaan hebben 
om het zoveel mogelijk te vermijden en de 
pakkans te vergroten.

Toen Forza Ninove 8 jaar geleden voor-
stelde om camera’s te installeren in onze 
stad kwam er vooral vanuit VLD - hoek 
steevast de kritiek dat dit de privacy van de 
mensen zou schaden; dat camera’s de pro-
blemen alleen maar zouden verplaatsen en 
nog meer van die politiek correcte onzin.
We hebben jarenlang gewaarschuwd voor 
het feit dat ons politiekorps te klein was 
om een degelijk veiligheidsbeleid te voe-
ren.  Maar al die jaren keek men weg van 
de problemen, veegde men de feiten onder 

de mat en hanteerde men de doofpotpoli-
tiek om bij de inwoners de schijn te wek-
ken dat er in Ninove geen probleem was. 
Daar waar al onze omringende steden en 
gemeenten investeerden in camera’s en 
meer politie op straat,  geraakte het stads-
bestuur niet verder dan de opmerking dat 
“Forza Ninove een vals gevoel van onvei-
ligheid creëerde bij de bevolking”.   

GROTE PANIEK BIJ DE VLD
Nu de wereldvreemde praatjes van het 
stadsbestuur er bij de Ninovieters niet 
meer ingaan, en de bevolking steeds meer 
protesteert tegen het lakse beleid, is er op-
eens paniek in het stadhuis, en vooral bij 
de VLD.  Het overgrote deel van de kiezers 
pikt dit links beleid niet langer. De tol om 
de burgemeester te mogen leveren na de 
vorige verkiezingsnederlaag loopt zodanig 
op dat elke geloofwaardigheid weg is.
Maar de verkiezingen zijn stilaan in aan-
tocht.  Dus wordt er opnieuw, net zoals tij-
dens de aanloop naar de vorige verkiezin-
gen, stoere praat verkocht in de hoop het 
tij bij de burger nog te doen keren. Het zal 
ijdele hoop blijken.  De Ninovieter pikt dit 
beleid niet langer, en terecht! 

Vandaag is er tijdens de week nog steeds 
amper 1 nachtploeg voorzien, dit voor 
37.000 inwoners en 12 deelgemeenten.  
Hoe krijg je dit anno 2017 nog uitge-
legd?  Ondanks de gazettenpraat van de 
burgemeester zijn er nog nooit zo weinig 

agenten in de Ninoofse straten te bespeu-
ren als vandaag. Dit is het gevolg van het 
jarenlange verzuim om te investeren in Po-
litie. Al die jaren werden de politiediensten 
stiefmoederlijk behandeld. Het getuigt van 
minachting voor het werk van al die agen-
ten die dweilen met de kraan open.  

Welke weldenkende Ninovieter snapt het 
trouwens dat de burgemeester de helft van 
het aantal  voorziene camera’s in de bin-
nenstad heeft geschrapt, terwijl men een 
tekort aan personeel heeft? Men zou juist 
veronderstellen dat men in die situatie het 
camera-netwerk gevoelig uitbreidt, niet?

Het veiligheidsbeleid van dit stadsbestuur 
wordt gekenmerkt door wanbeleid, schul-
dig verzuim, improvisatie, pure onwil en 
nog erger… onkunde.  

Wil men opnieuw orde op zaken stellen in 
de stad; wil men ervoor zorgen dat de Ni-
novieter opnieuw ’s avonds kan buitenko-
men, dan moet er voor gezorgd worden dat 
dit stadsbestuur in 2018 vervangen wordt 
door een bestuur dat absolute prioriteit wil 
maken van een kordaat veiligheidsbeleid. 

Guy D’haeseleer
Fractieleider
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Sinds meer dan tien jaar wil de NV FICO van bingokoning 
Willy Michiels een verkaveling realiseren in de Halfstraat 
te Aspelare. De volledige Halfstraat telt momenteel slechts 
14 woningen. Door de verkaveling zouden er in één klap 25 
woningen (vooral halfopen bebouwingen op vrij kleine per-
celen) bij komen, wat het bij uitstek landelijke karakter van 
deze straat zou tenietdoen. Doordat de gewestelijke steden-
bouwkundige ambtenaar (GSA) destijds een (bindend) nega-
tief advies over de (inmiddels derde) aanvraag uitbracht, zag 
het Ninoofse College van burgemeester en schepenen zich 
genoodzaakt de aanvraag op 8 november 2011 af te wijzen. 
Eerst had het College nog geprobeerd druk uit te oefenen op 
de GSA, opdat deze zijn advies zou herzien!

De NV FICO stelde administratief beroep in bij de Bestendige 
Deputatie, die ondanks de bezwaren van haar eigen Provinci-
ale Stedenbouwkundige Ambtenaar het licht op groen zette 
voor de verkaveling. Tegen het besluit van de Deputatie werd 
beroep ingesteld bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen 
door 10 buurtbewoners, bijgestaan en vertegenwoordigd door 
gemeenteraadslid Werner Somers (Forza Ninove) als raads-
man. Op 26 maart 2013 vernietigde deze rechterlijke instantie 
het bestreden besluit. De Bestendige Deputatie gaf evenwel 
op 19 december 2013 opnieuw een verkavelingsvergunning 
af aan de NV FICO. Ook deze keer trokken 11 buurtbewoners 
naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen, die op 21 juni 
2016 eveneens het nieuwe vergunningsbesluit vernietigde.

Werner Somers, die ook deze 
keer belangeloos voor de buurt-
bewoners als raadsman optrad, 
is tevreden met de uitspraak: 

“Alle aangevoerde argumenten 
werden gegrond verklaard en 
het besluit waarbij de Besten-
dige Deputatie in administra-
tief beroep een vergunning ver-
leende aan de NV FICO, werd 
vernietigd. In beginsel moest 
de Deputatie nu opnieuw be-

slissen op het administratieve beroep van de NV FICO, dat 
ten gevolge van het vernietigingsarrest herleefde. De rechter 
stemde echter in met ons argument dat er aan het besluit van 
de Deputatie geen wettig besluit over de ‘zaak van de wegen’ 
was voorafgegaan, zodat de Deputatie van Oost-Vlaanderen 
in feite niet anders kon dan het administratieve beroep te ver-
werpen. Zo ver hoefde het echter niet te komen, want de NV 
FICO besloot haar beroep in te trekken. Logisch, want dit be-

roep maakte geen schijn van kans meer na de uitspraak van de 
Raad voor Vergunningsbetwistingen.”

De NV FICO wachtte de uitspraak van de Raad voor Vergun-
ningsbetwistingen niet af en diende reeds op 31 mei 2016 een 
nieuwe aanvraag in voor – ditmaal – 19 kavels. Nog voordat 
de nieuwe plannen officieel werden ingediend, vond daarover 
op 23 november 2015 een overlegvergadering plaats tussen 
het schepencollege en NV FICO. Het is betreurenswaardig dat 
de buurtbewoners – ondanks eerdere beloften – alweer niet 
werden geraadpleegd. De nieuwe verkavelingsaanvraag werd 
inmiddels niet-ontvankelijk verklaard wegens de onvolledig-
heid van het dossier. De NV FICO dient haar huiswerk dus 
opnieuw te maken. 

Voordat het schepencollege over om het even welke nieuwe 
verkavelingsaanvraag een beslissing neemt, is hoe dan ook 
een nieuw besluit van de gemeenteraad over de ‘zaak van de 
wegen’ vereist, aangezien de verkaveling gepaard gaat met de 
aanleg van een nieuwe gemeenteweg. Zolang de bouwdicht-
heid niet in overeenstemming is met het landelijke karakter 
van de omgeving, zal Forza Ninove zich tegen de verkave-
lingsplannen van de NV FICO blijven verzetten.

Forza Ninove haalt slag thuis in
dossier Halfstraat te Aspelare

Werner Somers



WEKELIJKSE OPHALING RESTAFVAL 
Forza Ninove stelt vast dat het aantal wooneenheden in 
Ninove-centrum in grote mate toeneemt. Deze wooneenheden 
worden echter steeds kleiner. Dikwijls zijn ze voorzien van 
een te kleine berging of stockageruimte. 

Dit heeft als gevolg dat steeds meer mensen hun vuilniszak-
ken moeten bewaren in hun appartement of op hun terras. Het 
spreekt voor zich dat dit, vooral in de zomermaanden, aan-
leiding geeft tot ergerlijke geurhinder en tevens ongedierte 
aantrekt.
Aangezien het restafval pas om de 14 dagen wordt opgehaald, 

is dit fenomeen voor vele mensen dan ook problematisch. Om 
die reden acht Forza Ninove het dan ook noodzakelijk dat het 
huisvuil wekelijks wordt opgehaald.  

OPLOSSING VAN PROBLEEM VAN PAMPERS
Forza Ninove wil tevens een oplossing voor het steeds groter 
wordend probleem van pampers (zowel van zorgbehoevenden 
als kinderen). We stellen vast dat bejaarden en zorgbehoe-
venden steeds meer wensen verzorgd te worden in hun eigen 

leefomgeving.  Dit brengt met zich mee dat er een probleem 
ontstaat op het vlak van stockage van pampers, met alle geur-
hinder tot gevolg. Ook voor deze problematiek wenst Forza 
Ninove een oplossing. 
Uiteraard zijn we er ons van bewust dat er een prijskaartje 
vasthangt aan een wekelijkse huisvuilophaling. Voor een we-
kelijkse ophaling in Ninove-centrum en de deelgemeenten be-
draagt de meerkost ongeveer 750.000 euro. 
Een ophaling in de zomerperiode voor zowel de deelgemeen-
ten als het centrum betekent een extra kost van 255.000 euro. 
Indien we wekelijks het huisvuil zouden laten ophalen in 
Ninove-centrum, wordt de extra kost beperkt tot 203.000 euro. 

Forza Ninove meent dat er voldoende kan bespaard worden 
op andere zaken om deze bijkomende kosten op te vangen. 
Om die reden vragen we dat de stad de onderhandelingen met 
Ilva verder voert om deze wekelijkse ophalingen te realiseren. 

Forza Ninove stelt immers vast dat deze wekelijkse ophalin-
gen realiteit zijn in naburige steden en gemeenten zoals o.a. 
Halle, Edingen, Dilbeek.

Indien de stad en/of Ilva toch niet wil-
len ingaan op het voorstel, vindt Forza 
Ninove dat er minstens onderhandeld 
moet worden over de plaatsing van on-
der- en/of bovengrondse afvalcontainers, 
in dichtbevolkte woongebieden zodat 
bewoners hun huisvuil, papier en karton, 
PMD, GFT en incontinentiemateriaal 
kwijt kunnen.

Forza Ninove wil uitdrukkelijk de ongeveer 600 sympathisan-
ten danken voor hun deelname aan de betoging van 25 novem-
ber ll.    Het aantal deelnemers overtrof onze stoutste verwach-
tingen.  Het toont duidelijk aan hoe diep het ongenoegen zit 
over het Ninoofse veiligheidsbeleid.  
Toen het laatste deel van de betogers het stadspark verliet 
werd ze bekogeld door een 15-tal allochtonen die het duide-
lijk niet namen dat Forza Ninove door “hun territorium” wan-
delde.  Gelukkig werd er niet op de provocaties ingegaan, an-
ders zou Forza Ninove opnieuw de zwarte piet toegeschoven 

krijgen.  De burgemeester voelde zich trouwens geroepen om 
de deelnemers aan de betoging te benoemen met een aantal 
adjectieven die zelfs wij niet voor publicatie vatbaar achten.  
Als men zo minachtend neerkijkt op honderden mensen die 
terecht bezorgd zijn over de toekomst van onze stad, dan heeft 
men er echt nog steeds niets van begrepen.  Forza Ninove zal 
het ook in de toekomst voor 
al deze mensen blijven opne-
men en hun spreekbuis zijn.  

Forza Ninove wenst  
wekelijkse ophaling restafval 
OOK OPLOSSING VOOR INCONTINENTIEMATERIAAL

600 betogers tegen het 
veiligheidsbeleid in onze stad!



Voorstel Forza Ninove om hometrainers met streetview 
te voorzien in WZC Klateringen goedgekeurd

Wat kost een lidmaatschap?  
Hoofdlid: 12.50 euro
Bijlid: 4 euro (indien al iemand in het gezin hoofdlid is)
Steunend lid: 25 euro
VIP-lid: 50 euro

Hoe kan ik lidmaatschap aanvragen ?
Je mailt je naam, adres, geboortedatum,  e-mailadres en gsm-num-
mer naar forzaninove@telenet.be, en stort je lidmaatschapsbijdrage 
op het rekeningnummer van Forza Ninove BE11 9731 4990 5248. 

Onze leden- of wijkverantwoordelijke neemt dan met jou contact 
op om alles administratief in orde te brengen. Voor meer info kan je 
ook rechtstreeks contact opnemen met onze ledenverantwoordelijke 
Patrick Hemeryckx op het nummer 0499/94.93.00.

AL MEER DAN
700 LEDEN!

Op de vergadering van de OCMW-raad 
werd het voorstel van Forza Ninove-
OCMW-raadslid Renaat Raes, om fietsen 
met streetview te voorzien voor de bejaar-
den in WZC Klateringen, goedgekeurd. 
Met deze hometrainers kunnen ouderen in 
rusthuizen virtueel door hun voormalige 
woonplaats fietsen. Om de gebruiksvrien-
delijkheid te verhogen kan het systeem 
ervoor zorgen dat de straatbeelden elkaar 
sneller opvolgen. Het systeem simuleert 
de dorpsomgeving en bepaalt de moeilijk-
heidsgraad van een fietstochtje. 

Hoe fitter de fietser is, hoe harder hij moet trappen om vooruit 
te komen. De software kan zich aanpassen aan de lichamelijke 
conditie van de gebruiker en vroegtijdig mogelijke gezond-
heidsproblemen opsporen. Als we bijvoorbeeld zien dat een 
bewoner tijdens een virtueel ritje naar zijn oude huis opeens 
verloren rijdt, kan dat een teken zijn van dementie.

SOCIALER EN GEZONDER
Het programma houdt de senioren niet alleen actief, het maakt 
hen ook socialer. Eén bewoner fietst door zijn oude buurt ter-
wijl anderen meekijken. Zij herkennen de straten en de hui-
zen, en dat zorgt voor heel wat gespreksstof. Op die manier 
helpt de tool om verveling en zelfs eenzaamheid tegen te gaan.
  
Forza Ninove is verheugd dat de voltallige OCMW-raad het 
voorstel goedkeurde.

25ste breughelfestijn 
Forza Ninove

vrijdag 24 maart van 17.00 uur tot 21.00 uur
zaterdag 25 maart van 17.00 uur tot 21.00 uur
zondag 26 maart van 11.00 uur tot 15.00 uur

maandag 27 maart van 11.00 uur 21 uur.

Wil jij er dit jaar ook bij zijn?
Kaarten beschikbaar bij onze bestuursleden

of via forzaninove@telenet.be

Steun Forza Ninove 
en word nu lid! 

zondag 29 januari om 14.00 uur
in de kantine van KVK Ninove.

Wij zorgen voor een natje en een droogje!

Nieuwjaarsreceptie


