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Forza Ninove wil stop 
opvang vluchtelingen ! 
Vooreerst wil ik duidelijk zeggen dat 
het ook onze absolute wens is dat 
elkeen op deze wereld in een vrede-
volle, menswaardige omgeving kan 
leven met een zeker welvaartspeil. 
Helaas maakt de realiteit telkens 
weer duidelijk dat dit ijdele hoop 
is. We leven spijtig genoeg in een 
wereld waarin vele oorlogen wor-
den uitgevochten ten gevolge van 
een steeds verder radicaliserende is-
lam. Is iedere islamiet een terrorist? 
Neen. Maar een terrorist is praktisch 
altijd een islamiet. De lijst terroris-
tische aanslagen is intussen indruk-
wekkend met als triestig hoogtepunt 
de 32 doden en 340 gewonden in 
Brussel en Zaventem.

Maar als u dacht dat de ogen zou-
den zijn opengegaan bij de verant-
woordelijke politiek-correcte poli-
tici, slaat u de bal mis. We hebben 
stille wakes georganiseerd, ontel-
bare kaarsen laten branden, massa’s 
bloemen neergelegd, vredesliedjes 
gezongen en onze facebook-profiel-
foto aangepast. Maar de juiste con-
clusies trekken? Neen. De heersende 
politici doen gewoon verder.

Forza Ninove wil dat de vluchtelin-
gen in eerste instantie opgevangen 
worden in de eigen regio. Boven-
dien maken de gebeurtenissen van 
de laatste dagen andermaal duide-
lijk dat de vluchtelingen die ons 
land binnenkomen, onvoldoende 
gescreend zijn. Meerdere daders 
van de recente aanslagen kwamen 
als vluchteling ons land binnen. Wij 
zijn van mening dat er geen enkel 
risico mag genomen worden, en er 
alles moet aan gedaan worden om 
onze bevolking te beschermen. De 
opvang van vluchtelingen in onze 

stad moet dan ook met onmiddel-
lijke ingang worden stopgezet. Hier-
mee geven we een duidelijk signaal 
aan de overheden dat het zo niet ver-
der kan, en de veiligheid van onze 
burgers een absolute prioriteit moet 
zijn.

NiNooFs stadsbestuur 
eN N-Va loodseN Nog 
meer VluchteliNgeN 
Naar NiNoVe

Het Ninoofse stadsbestuur aan-
vaardde zo maar de gevolgen van 
het verplichte spreidingsplan. Geen 
enkele kritische noot werd richting 
deze regering gestuurd. Meer nog, 
burgemeester De Jonge liegt wan-
neer ze zegt dat Ninove alleen maar 
ingaat op het verplichte spreidings-
plan. Tot tweemaal toe, zowel in 
september als in november 2015, 
stelde Ninove zich kandidaat om 
extra vluchtelingen op te vangen, op 
vrijwillige basis. Het stadsbestuur 
kreeg hiervoor de steun van N-VA. 
Op alles en iedereen wordt tegen-
woordig bespaard. Maar als het over 
asiel en migratie gaat, blijft men de 
geldkranen opendraaien. 

Forza Ninove hekelt het feit dat alle 
andere Ninoofse partijen blind blij-
ven voor de rampzalige gevolgen 
van het opengrenzenbeleid. Er zijn 
nu genoeg onschuldige doden en 
gewonden gevallen. Het is hoog tijd 
om moedig te zijn en de enige juiste 
conclusie te trekken uit de recente 
gebeurtenissen, en dat is een com-
plete immigratiestop.  

Guy D’haeseleer
Fractieleider Forza Ninove

Naast moskee
Nu ook Nieuwbouw-
appartemeNteN
VoorVluchteliNgeN
iN meerbeke!
Meerbeke moet nu, naast de komst van een 
moskee, ook opdraaien voor het gros van de 
vluchtelingen. Ten eerste vinden we het on-
verantwoord dat de stad besloten heeft om 6 
extra nieuwbouwappartementen en één stu-
dio te huren in de Nieuwstraat te Meerbeke. 
Dit terwijl ontelbare Ninovieters jaren moe-
ten wachten op een sociale woning of wonen 
in een krot

Deze extra voorzieningen komen bij de 
reeds bestaande woningen voor vluchtelin-
gen in Meerbeke. Ook de vroegere onder-
pastorij van Meerbeke, tevens gelegen in de 
Nieuwstraat, pal tegenover de school, dient 
voortaan voor de opvang van vluchtelingen.  

Dit betekent dat méér dan 20 vluchtelin-
gen worden geconcentreerd in één straat in 
Meerbeke.  Als het over vluchtelingen gaat, 
kan het geld blijkbaar niet op. Nochtans zei 
een vertegenwoordiger van de VN dat veel 
efficiënter met het geld kan worden omge-
sprongen. Voor het bedrag dat men in het 
Westen uitgeeft voor de opvang van 1 vluch-
teling, kan men er 200 helpen in de eigen 
regio!  

De gevolgen zullen zich dan ook laten voe-
len. De toestroom van nog meer vluchtelin-
gen zal trouwens de huurprijzen verder de 
hoogte in duwen, en de wachtlijsten voor 
een sociale woning gevoelig verlengen. 
Forza Ninove vraagt zich af hoe Open Vld-
CD&V-sp.a-Groen en 
N-VA dit nog uitge-
legd krijgen aan de 
Ninovieters.



Enkele maanden geleden vond er in de gemeenteraad een 
debat plaats over de plannen van het stadsbestuur om de 
binnenstad van Ninove autoluw te maken. De meerderheid 
van Open Vld, CD&V en sp.a-Groen weigerde toen een 
amendement van Forza Ninove goed te keuren dat inhield 
dat de voorgenomen herinrichting van de Burchtstraat, het 
Oudstrijdersplein en de Beverstraat niet mocht leiden tot 
een afname van het aantal parkeerplaatsen in deze straten. 
Het schepencollege wou zelfs geen maximumpercentage 
vaststellen voor het aantal parkeerplaatsen dat mocht ver-
dwijnen. In het overwegende gedeelte van het besluit tot 
aanstelling van een ontwerper stond enkel het nietszeggen-
de zinnetje dat er zou worden gestreefd „naar het maximaal 
behouden van het aantal parkeerplaatsen binnen het con-
cept”. Het stadsbestuur doet dus het omgekeerde van wat 
het zou moeten doen, namelijk voldoende parkeerplaatsen 
creëren en zo Ninove opnieuw aantrekkelijk maken als 
winkelstad. 

Schepen van Lokale Economie Alain Triest (Open Vld) 
heeft zich blijkbaar maandenlang suf gepiekerd hoe het 
tekort aan parkeerplaatsen in het centrum enigszins zou 
kunnen worden verminderd. Onlangs kwam hij op de prop-
pen met een aantal ideetjes die op zijn minst opmerkelijk 
kunnen worden genoemd. Zo wil hij de handelskern aan-
trekkelijker maken door bewoners van de Centrumlaan, het 

Oudstrijdersplein, de Be-
verstraat en de Biezenstraat 
te verbieden om tijdens 
de winkeltijden voor hun 
deur te parkeren, ook al be-
schikken ze over een bewo-
nerskaart. Ze zouden hun 
wagen dan elders moeten 
parkeren. Afgezien van het feit dat niet meteen duidelijk 
is hoe de schepen dit wil realiseren, is dit werkelijk te gek 
voor woorden. Enerzijds wil men het stadscentrum autoluw 
maken en parkeerplaatsen afschaffen terwijl er al te weinig 
zijn. Anderzijds wil men de bewoners wegjagen opdat er 
meer parkeerplaatsen beschikbaar zouden zijn. 

Een andere ,denkpiste’, zoals schepen Triest zijn hersen-
spinsels noemt, is de invoering van een zogenaamde so-
lidariteitsbijdrage die alle handelaars zouden moeten op-
hoesten en waarvan de opbrengst zou worden gebruikt om 
de handelskern te promoten. Voorbeelden van activiteiten 
die aldus zouden worden gefinancierd, kon of wou de sche-
pen evenwel niet geven. Ook wist hij nog niet hoe hoog 
de bijdrage zou zijn en of het bedrag voor alle handelaars 
hetzelfde zou zijn. Schepen Triest wil de middenstand dus 
nieuwe zuurstof geven door hen op te zadelen met ... een 
nieuwe belasting. Voorwaar een liberaal voorstel! 

schepeN triest:

parkeerverbod voor bewoners 
en andere bizarre voorstellen 

burgemeester de Jonge
blijft achter moskee staan!

Werner Somers
Gemeenteraadslid

Iedereen herinnert zich waarschijn-
lijk nog dat het Ninoofse stadsbestuur 
zich vóór de gemeenteraadsverkiezin-
gen van 2012 achter de bezwaren van 
Forza Ninove tegen de komst van een 
moskee te Meerbeke schaarde. Het 
bleek achteraf een schijnmanoeuvre te 
zijn om niet te veel stemmen te verlie-
zen bij de gemeenteraadsverkiezingen. 
Onmiddellijk na deze verkiezingen 
kwam toenmalig Schepen van Ruim-
telijke Ordening Tania De Jonge  im-
mers doodleuk meedelen dat de stad 
niet langer bezwaren had tegen de 
komst van de moskee. De verkiezin-
gen waren immers achter de rug en 
het is natuurlijk een feit dat het steeds 
groter wordende aantal allochtonen in 

onze stad een nieuw stemmenreservoir 
vormt voor de burgemeester. Forza 
Ninove vindt het ongehoord dat het 
overgrote deel van de Ninovieters in 
de steek werd gelaten in ruil voor een 
massa allochtone stemmen. Het aan-
deel vreemdelingen in Groot-Ninove 
is intussen opgelopen tot 14 % of on-
geveer één op zeven. Als men weet dat 
deze mensen hoofdzakelijk in de stad 
zelf wonen, beseft men ongetwijfeld 
de ernst van de zaak. De vervreemding 
en verfransing gaan gestaag verder. 

Ook de bewering dat de moskee zou 
zorgen voor integratie van moslims 
in onze stad, blijkt niet meer dan een 
fabeltje. Dit eentalig Arabisch pamflet 

van de vzw Arrahma dat werd uitge-
deeld aan de scholen, laat alvast niets 
aan de verbeelding over.  



Reeds jaren zijn de platanen in de Hazeleerstraat te Okegem een 
doorn in het oog van de plaatselijke bewoners. De wortels van de pla-
tanen zorgen voor grote problemen langs de opritten, verhardingen en 
tuinafsluitingen. Wanneer de bomen in volle bloei staan, belemmeren 
ze bovendien het zicht bij het uitrijden van de opritten. Ook zijn ze 
problematisch voor de lichtinval in de woningen. Bij het vallen van de 
bladeren zorgen deze bomen voor grote problemen. Los van de mas-
sa’s bladeren die niet door de lokale bewoners kunnen worden verwij-
derd, zijn ze ook de oorzaak van de verstopping van rioolkolken en 
dakgoten. De snel groeiende bomen dienen normaal jaarlijks gesnoeid 
te worden. In het verleden duurde het dikwijls vele jaren vooraleer de 
bomen werden gesnoeid.

Volksvertegenwoordiger Guy D’haeseleer kaartte deze on-
houdbare situatie reeds verschillende malen aan bij het stads-
bestuur. De geplande aanleg van een nieuw voetpad was het 
ideale moment om de platanen te rooien en de buurtbewoners 
te verlossen van de hierboven vermelde ongemakken. In de 
oorspronkelijke plannen was er echter geen sprake van het 
rooien van de platanen. Forza Ninove kaartte deze problema-
tiek vorig jaar aan en vroeg het stadsbestuur de plannen te  
herzien, zodat de bomen alsnog zouden gerooid worden en 
het voetpad langs de kant van de oneven nummers zou worden 
aangelegd.

Het stadbestuur is nu op de vraag van Forza Ninove ingegaan. 
Het is evenwel zo dat voor deze gewijzigde plannen een ont-
werper zal moeten worden aangesteld, zodat de effectieve uit-
voering nog even op zich zal laten wachten. Het lastenboek 
wordt momenteel opgesteld, zodat het aanstellen van een 
ontwerper, de opmaak van de plannen en de aanvraag van de 
vergunningen kunnen plaatsvinden. De aanbesteding wordt 
verwacht tegen eind 2016, zodat men in 2017 eindelijk kan 
beginnen met het rooien van de platanen.

Forza Ninove heeft zich in het verleden bij monde van Gemeenteraadslid Gerd 
Rassaerts meerdere malen beklaagd over de kwaliteit van de Ninoofse huisvuil-
zakken. De kwaliteit werd slechter, dit in tegenstelling tot de prijs die alleen 
maar stijgt. Schepen van Leefmilieu Wouter Vande Winkel heeft echter nooit 
oor gehad naar deze klachten en wuifde ze steeds weg. Er was immers niets aan 
de hand.

Uit een onderzoek van Test-Aankoop blijkt echter dat 
Forza Ninove het bij het rechte einde had. Vele produ-
centen houden zich niet aan de minimumdikte om te be-
sparen op de productiekosten en leveren zakken af van 
slechte kwaliteit die niet voldoen aan de normen.

NiNoVieter bestoleN:
betaleN Voor 45 liter, 29 liter kriJgeN
Bovendien is het zo dat de Ninovieter 1,20 euro betaalde 
voor wat officieel een zak van 45 liter zou moeten zijn. In 

realiteit was de inhoud 
van de zak nauwelijks 
29 liter. Dit betekent dat de Ninovieter al die jaren de 
helft te veel betaalde. Gemeenteraadslid Gerd Rassaerts 
confronteerde schepen Vande Winckel met deze feiten 
die niet anders kon dan toegeven dat hij volledig fout zat. 
Forza Ninove eiste dat de Ninovieters zouden worden 
gecompenseerd voor het geleden verlies. Hierop wenste 
de schepen echter niet in te gaan. De centen zijn immers 
binnen. 

Forza NiNoVe haalt slag thuis

platanen in de hazeleerstraat 
worden eindelijk gerooid!

NiNooFse VuilzakkeN: 

test-aankoop geeft
Forza Ninove gelijk 

Gerd Rassaerts
Gemeenteraadslid



NiNooFs zwembad:
succesverhaal doorprikt!
Dat het met het Ninoofs zwembad De Kleine Dender van kwaad naar erger gaat, is algemeen bekend. De 
persartikels waarin de vroegere schepen van Sport De Jonge het steevast had over het “succesverhaal” De 
Kleine Dender ligt al een tijdje achter ons. En dat heeft zo zijn redenen.

daleNde 
bezoekersaaNtalleN
De bezoekersaantallen van De Kleine Den-
der daalden op 5 jaar tijd  met maar liefst 
17 %, waarvan 8 % sinds de invoering van 
het betalend parkeren. 

Onrustwekkende cijfers die volgens sche-
pen van Sport Marc Torrekens enkel en al-
leen te wijten zijn aan de neerwaartse trend 
die zich bij alle zwembaden zou voordoen. 
Een in de maanden augustus-september 
2015 uitgevoerd tevredenheidsonderzoek 
toont echter de ware toedracht. Dit onder-
zoek bevestigt het vermoeden van Forza 
Ninove dat de dalende bezoekersaantallen 
voornamelijk te wijten zijn aan het inge-
voerde betalend parkeren op de aanpa-
lende parking en de omliggende straten 
van het zwembad. 
Vele zwembadbezoekers beklagen er zich 
over. Ze geven  toe te gaan zwemmen in 
naburige zwembaden in Geraardsbergen 
(De Gavers) en Liedekerke, waar parkeren 
wel nog gratis is! 
Andere oorzaken van het dalende bezoe-
kersaantal zijn blijkens het uitgevoerde 

tevredenheidsonderzoek een gebrek aan 
familiekleedhokjes, het koude douchewa-
ter, de hygiëne, de dure toegangsprijzen en 
niet te vergeten de loszittende vloertegels! 

Voor deze loszittende vloertegels werd 
door Forza Ninove al gewaarschuwd in 
2009. Het probleem werd door de toenma-
lige schepen geminimaliseerd. De amateu-
ristische aanpak van het dossier heeft er-
voor gezorgd dat er in 2016, dus zeven jaar 
later, nog steeds geen oplossing is. Door-
dat het AGB de problemen zo lang liet aan-
slepen, is men genoodzaakt het zwembad 
voor een periode van twee tot drie maan-
den te sluiten voor een herstelling. 

waNbeleid iN 
persoNeelsbezettiNg: 
poetshulp Nu ook redder? 
De huidige bestuursmeerderheid is werke-
lijk de pedalen kwijt. Hoewel de bedrijfs-
revisor al meermaals aangaf dat het aantal 
overuren en toeslaguren dient te worden 
ingeperkt, werd hiermee door het manage-
ment op geen enkele manier rekening ge-
houden! Redders en poetshulpen worden 

nodeloos en teveel ingepland, zelfs wan-
neer het vereiste aantal medewerkers aan-
wezig is. Natuurlijk zal het aantal over- en 
toeslaguren niet dalen als men constant te 
veel personeel inzet. Dat spreekt voor zich. 
Forza Ninove vraagt dan ook dat het ma-
nagement eindelijk werk maakt van de 
door de bedrijfsrevisor opgestelde aanbe-
velingen! Namelijk het aantal over- en toe-
slaguren beperken! 
Op de agenda van de laatste raad van be-
stuur van het zwembad stond een uiterst 
opmerkelijk punt op de agenda. Het ma-
nagement heeft het bizarre voorstel gedaan 
om op bepaalde uren een schoonmaker 
als redder in te zetten om zo de pauze 
van een redder op te vangen! Dit houdt 
echter in dat het poetspersoneel hiervoor 
de nodige opleiding zou moeten krijgen. 
In het verslag staat echter vermeld dat “het 
zelf kunnen zwemmen bij deze geen ver-
eiste is”. Kafka ten top! Alvast een garan-
tie voor uw veiligheid!

Dat Forza Ninove een zeer 
sterke electorale basis heeft 
in onze stad, werd bij de 
vorige gemeenteraadsver-
kiezingen reeds duidelijk. 
Het werd de grootste partij 
van onze stad.

Sinds Forza Ninove op 
eigen benen staat en een 
eigen, onafhankelijke par-
tijwerking opstartte, groeit 
ook ons ledenaantal zien-
derogen. Na amper zes 
maanden ledenwerking 
werden reeds meer dan 600 
leden verwelkomd. Deze 
ledengelden maken het (sa-

men met de opbrengst van 
ons succesvol eetfestijn en 
de afdrachten van de man-
datarissen) mogelijk om 
onze boodschap uit te dra-
gen en onze politieke actie 
op het terrein te voeren.

Is u ook supporter of 
sympathisant van Forza 
Ninove? Wil ook u uw 
steentje bijdragen tot het 
succesverhaal? Dan kan 
ook u uiteraard in alle dis-
cretie lid worden van onze 
partij. Hieronder vindt u 
alle praktische info.  

Patrick Hemeryckx
Ledenverantwoordelijke 

Forza Ninove

al meer daN 600 ledeN!

Ilse Malfroot
Lid raad van bestuur AGB De Kleine Dender

Forza Ninove staat sinds enige tijd op eigen benen en start 
dan ook met een eigen ledenwervingscampagne. Koken 
kost immers geld. Deze lidgelden moeten Forza Ninove 
toelaten om ook in de toekomst o.m. de “Forza Krant” 
verder te verspreiden, campagnes te voeren en gerichte 
acties op touw te zetten.

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-nummer naar 
forzaninove@telenet.be. Onze leden- of 
wijkverantwoordelijke neemt dan met jou 
contact op om alles administratief in orde te brengen.
Wij hopen jullie massaal te mogen begroeten als lid van de 
grootste partij van Ninove!

lidkaart

steun Forza Ninove 
en word nu lid! 


