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Forza Ninove is klaar voor 2018!
Forza Ninove 
heeft zich de 
laatste maanden 
intens bezig ge-
houden met het 
voorbereiden van 
de gemeenteraads-
verkiezingen in 
2018. Het ontwik-
kelde hiervoor een 
eigen, onafhanke-

lijke partijstructuur, die los staat 
van iedere nationaal gestructu-
reerde partij. Deze onafhankelijke 
koers zal  ons toelaten om de vele 
duizenden Ninovieters die achter 
ons programma staan te verza-
melen rond één project, rond één 
lokaal programma. Ik ben ervan 
overtuigd dat we op deze manier 
nog méér mensen kunnen overtui-
gen van onze politieke visie. Een 
visie die zich richt op het bewaren 
van het Vlaams karakter van onze 

stad, het terugdringen van  de cri-
minaliteit,  het stoppen van de on-
beperkte instroom van vreemde-
lingen, het ondersteunen van onze 
Ninoofse middenstand en het ver-
enigingsleven. Ook zal Forza Nin-
ove  bijzondere aandacht schenken 
aan de dagdagelijkse financiële en 
maatschappelijke problemen die  
steeds meer Ninovieters  onder-
vinden als gevolg van de crisis en 
het gevoerde beleid.

Het verleden heeft aangetoond dat 
Forza Ninove een schot in de roos 
is. Het is onze absolute prioriteit 
om nog meer mensen te overtui-
gen. Sinds de laatste verkiezingen 
bieden steeds meer gewezen kie-
zers van de traditionele partijen 
zich aan om ons te steunen en mee 
te werken. Het overgrote deel van 
de Ninovieters staat niet langer 
achter het huidige linkse stadsbe-

stuur en is klaar om een nieuwe 
wind door  de Centrumlaan te la-
ten waaien.

Steeds meer Ninovieters zien in 
Forza Ninove het sterke alterna-
tief voor dit linkse stadsbestuur. 
We zijn de enige Ninoofse par-
tij die naar de verkiezingen van 
2018 kan stappen zonder dat enig 
nationaal partijbestuur zich kan 
mengen in onze keuzes of beslis-
singen.  Ik ben ervan overtuigd 
dat wij hierdoor de enige partij 
zijn die beslissingen kan nemen in 
het belang van de Ninovieter. Mo-
gen wij daarom een warme oproep 
doen aan allen die ons project gun-
stig gezind zijn om zich effectief 
ook aan te sluiten bij onze partij.

Ilse Malfroot
Voorzitter Forza Ninove

Forza Ninove
wenst u

een gezond en 
gelukkig 2016

Sinds enige tijd heeft 
Forza Ninove haar eigen 
Facebook-pagina.
“Like” onze pagina en blijf 
op de hoogte van al onze 
activiteiten.  

Wil je in contact treden 
met Forza Ninove? Heb 
je klachten, suggesties, 
vragen of wil je zelfs actief 
meewerken?   Mail ons via 
forzaninove@telenet.be



Enkele maanden geleden maakte 
Forza Ninove een uitgebreide evalu-
atie van haar politieke werking en 
de Ninoofse politieke toestand. Het 
ontwikkelde ook een visie over waar 
het met onze stad op korte en mid-
dellange termijn naartoe moet.

Het is duidelijk dat Ninove nood 
heeft aan een heuse stadspartij, die 
los staat van om het even welke nati-
onaal gestructureerde politieke par-
tij. Dit is nodig om, volledig auto-
noom, een programma op te stellen 
en een beleid te kunnen voeren dat 
volledig op de noden van onze stad 
is afgestemd.

De redactie ging op gesprek bij 
Ilse Malfroot, voorzitter van Forza 
Ninove, en de oude rotten in het vak 
Guy D’haeseleer en Werner Somers.

FN: Wat is de beWeegre-
deN voor deze stap Naar 
eeN volledig oNaFhaNke-
lijke partij?

guy: Het is absoluut noodzakelijk 
dat er in Ninove een heuse stadspar-
tij komt die de problemen in onze stad 
kordaat aanpakt, zonder dat ze hierbij 
gebonden is door of gelinkt is aan een 
nationaal gestructureerde moederpar-
tij. Het moet een partij worden alle 
mensen samenbrengt die zich kunnen 
vinden in een lokaal programma dat 
onze stad een betere toekomst moet 
geven. Op dit moment is er nog te veel 
versnippering. We moeten de krachten 
meer dan ooit bundelen in Ninove. 

ilse: We zien dat er veel Ninovieters 
zijn die onze standpunten delen en 
onze politieke actie ten volle onder-
steunen. Het is de bedoeling dat we 
hun op lokaal vlak een thuishaven bie-
den. Onze politieke speerpunten zoals 
het behoud van het Vlaams karakter 
van onze stad, onze bijzondere aan-
dacht voor veiligheid, onze steun aan 

de lokale middenstand en onze strijd 
tegen het uithollen van ons sociaal sy-
steem door een onbeperkte inwijking 
van vreemdelingen, enzovoort, wor-
den gedragen door het overgrote deel 
van de bevolking. 

Werner: Het huidige stadsbestuur is 
een ploeg zonder enige samenhang. 
Het enige wat Open Vld, CD&V, sp.a 
en Groen bindt, is de uitsluiting van 
de grote overwinnaar van de verkie-
zingen, Forza Ninove. Het gaat om 
een coalitie van verliezers. De partijen 
die thans de lakens uitdelen, hebben 
in 2012 samen bijna 5.000 stemmen 
verloren! Het ondemocratische cordon 
sanitaire was de spreekwoordelijke 
strohalm waaraan deze partijen zich 
gretig hebben vastgeklampt om toch 
maar aan de macht te blijven. Een on-
afhankelijke stadspartij die geen ban-
den heeft met enige nationale partij, 
ontneemt de andere partijen een ex-
cuus om de wil van de Ninoofse kiezer 
te blijven negeren. Ninove heeft be-
hoefte aan een sterk stadsbestuur dat 
het verschil kan maken met het bonte 
allegaartje dat momenteel in onze stad 
de dienst uitmaakt en waarin links het 
in de praktijk voor het zeggen heeft. 

FN: jullie behaaldeN iN 
2012 eeN prachtige ver-
kieziNgsoverWiNNiNg. 
deNkeN jullie dat het 
volgeNde keer Nog beter 
kaN?

Werner: Het moet nog beter! Ik 

ben ervan overtuigd dat we nog meer 
kiezers over de streep zullen kunnen 
trekken. De problemen die we bij de 
vorige verkiezingen aanhaalden, zijn 
immers allesbehalve opgelost. Inte-
gendeel, het stadsbestuur maakt ze al-
leen maar groter! Ik denk bijvoorbeeld 
aan het gebrek aan parkeergelegen-
heid in de binnenstad en in een aantal 
dorpskernen. Of aan de afwezigheid 
van een krachtdadig veiligheidsbe-
leid en van een assertief beleid om het 
Vlaams karakter van Ninove te ver-
sterken. De huidige meerderheid faalt 
over de hele lijn en steeds meer Nino-
vieters beseffen dat maar al te goed. 
Onze stad verdient beter! Als onafhan-
kelijke stadspartij is Forza Ninove een 
nog aantrekkelijker alternatief voor 
het huidige non-beleid.  

ilse: Het feit dat Forza Ninove bij de 
vorige verkiezingen aan de kant werd 
geschoven stuit veel mensen tegen de 
borst. De verkiezingsuitslag was noch-
tans duidelijk. Forza Ninove werd de 
grootste partij en de Ninovieter heeft 
ook duidelijk gemaakt wie ze als bur-
gemeester willen. Als we zien dat Guy 
D’haeseleer ongeveer dubbel zoveel 
stemmen behaalde dan zowel de vorige 
als de nieuwe burgemeester, dan lijkt 
de keuze van de Ninovieter nochtans 
duidelijk. Het opzij schuiven van Guy 
is bij veel mensen slecht gevallen, ook 
bij mensen die niet voor Forza Ninove 
hebben gestemd. De meeste Ninovie-
ters vinden dat degene met de meeste 
voorkeurstemmen ook burgemeester 
moet worden. Zeker als het verschil zo 

Forza Ninove als onafhankelijke 
stadspartij naar de verkiezingen.



groot is. De Vld heeft nog nooit zoveel 
kiezers verloren als bij de laatste ver-
kiezingen. Ze werd door Forza Ninove 
onttroond als grootste partij. Ze gin-
gen echter gewoon over tot de orde 
van de dag door een coalitie te vormen 
met alleen maar verliezers. 

guy: Als we zien dat een partij als 
Groen, met 1 zetel in de gemeenteraad, 
de plakt zwaait in het schepencollege, 
dan kan ik alleen maar besluiten dat 
de prijs die de Open Vld betaalt voor 
de sjerp heel hoog is. Het is duidelijk 
dat het hun om de postjes te doen is, 
en niet om de inhoud. Ze hebben dus 
duidelijk hun les nog niet geleerd. 
Bovendien vind ik het niveau van dit 
schepencollege beneden alle peil. Het 
is het zwakste schepencollege dat ik al 
heb gekend. Onbekwaamheid is troef! 
Erbij zijn was voor de meeste sche-
penen de hoofdbekommernis. Nadien 
volgde de eeuwige stilte. Er zit niets 
van dynamiek in dit schepencollege. 
En dat kan ook moeilijk anders wan-
neer we weten dat het enige wat hen 
eigenlijk bindt, het buitensluiten van 
Forza Ninove was. Dat is een slechte 
basis om een goed beleid te kunnen 
voeren. 

FN: volgeNs jullie gaat 
het dus de slechte kaNt 
op met de stad?

ilse: Er wordt inderdaad een beleid 
gevoerd dat haaks staat op wat het 
overgrote deel van de Ninovieters wil. 
Als ik het dossier van de Meerbeekse 
moskee bekijk, dan kan ik alleen maar 
zeggen dat dergelijk verraad en kazak-
draaierij door het Ninoofse stadsbe-
stuur in het algemeen en Tania De Jon-
ge in het bijzonder ongezien is. Voor 
de verkiezingen sprongen ze op de kar 
van Forza om bezwaar in te dienen 
tegen de moskee. Na de verkiezingen 
zei Tania De Jonge dat er ineens geen 
probleem meer was, hoewel er aan het 
dossier niets veranderd was. 

guy: Tania weet natuurlijk ook dat 
er intussen heel veel, en steeds meer, 
moslims in onze stad wonen, en dat 
het overgrote deel ook kan stemmen 
bij gemeenteraadsverkiezingen. Zij 

hoopt natuurlijk een groot deel van de 
stemmen van die vreemdelingen in te 
pikken. Tegelijk hoopt ze dat de Nino-
vieter tegen 2018 wel zal vergeten zijn 
dat ze de lokale bevolking in de steek 
heeft gelaten. Maar daarin vergist ze 
zich. De onvrede bij de Ninovieter 
over het moskeedossier is zeer groot. 

Werner: Er zijn kostbare jaren ver-
loren gegaan onder 
dit stadsbestuur. 
Daarbij denk ik in 
de eerste plaats aan 
het feit dat er niets 
is ondernomen om 
de snelle ont-Ne-
derlandsing tegen 
te gaan of minstens 
af te remmen. Deze 
meerderheid mist 
elke Vlaamse reflex. 
Ze organiseert niet 
eens een 11-julivie-
ring die naam waar-
dig en vindt het multiculturele Nino-
mundo blijkbaar veel belangrijker. 
Voor de Ninoofse middenstand zijn 
het barre tijden. Eerst werd het toege-
staan dat er grote winkelcentra kwa-
men aan de rand van de stad. Nu wil 
men de binnenstad blijkbaar ook nog 
eens verkeersluw maken, waardoor er 
nogmaals parkeergelegenheid zou ver-
dwijnen. Voor veel handelaars bete-
kent dit gewoonweg de doodsteek. De 
Ninovieters en onze bedrijven kreu-
nen bovendien onder de belastingen. 
Dit stadsbestuur is zeer vindingrijk in 
het bedenken van allerlei manieren om 
de Ninovieters en de onze bedrijven 
uit te knijpen als citroenen: belasting 
op onbebouwde percelen, belasting 
op ongeadresseerd reclamedrukwerk, 
verhoging van de parkeertarieven enz. 

FN: hoe WilleN jullie 
Forza NiNove proFilereN 
als partij Naar de verkie-
ziNgeN vaN 2018 toe?

ilse: We willen ons profileren als de 
partij van het gezond verstand, met 
oog voor de bekommernissen en de 
beperkingen waarmee de mensen 
momenteel worden geconfronteerd. 
Denk maar aan de verdoken belastin-

gen, parkeer- en sociale woonproble-
matiek, vakantiekinderopvang, het 
gebrek aan een ruime evenementen-
hal,… We kunnen ons doel bereiken 
door een visie en programma uit te 
werken die aansluiten bij de wensen 
van de Ninovieters. 

guy: We willen ons ook profileren 
als no-nonsensepartij. Wij gaan onze 

ziel niet verkopen 
voor een paar extra 
stemmen, zoals de 
andere partijen ge-
daan hebben. Als 
we zien dat Ninove 
kreunt onder de 
massale inwijking 
van vreemdelingen/ 
Franstaligen, dan 
zeggen wij duidelijk 
dat daaraan een halt 
moet worden toege-
roepen. 

Als ik in het OCMW merk dat in 2012 
niet minder dan 77% van alle sociale 
uitgaven van het OCMW naar niet-
Europese vreemdelingen gaat, dan is 
er duidelijk iets mis met ons systeem. 
Dit heeft niets meer met solidariteit te 
maken maar leidt ongetwijfeld tot het 
failliet van ons sociaal model. Als er 
dan op de OCMW-raad moet gestemd 
worden over een vrijwillige extra op-
vang van asielzoekers, dan zeggen wij 
als enige partij duidelijk: Wij doen niet 
mee aan het politiek-correcte opbod en 
stemmen met veel overtuiging tegen! 
Dat heeft niets met racisme of wat dan 
ook te maken, maar alles met gezond 
verstand. Ik krijg dit niet uitgelegd 
aan de Ninoofse bevolking en zal dat 
ook nooit doen. Genoeg is nu eenmaal 
genoeg! Wie vindt dat onze stad nog 
meer vluchtelingen moet opvangen, of 
dat een moskee in Meerbeke wel ok is, 
moet dus niet voor Forza Ninove stem-
men! 

Werner: Forza Ninove dient zich te 
profileren als een volwaardig rechts 
en Vlaamsgezind alternatief voor het 
 ▶

 

Werner:  “Forza 
Ninove dient zich 
te profileren als een 
volwaardig rechts en 
vlaamsgezind 
alternatief voor het 
huidige door sp.a en 
groen gedomineerde 
stadsbestuur.



huidige door sp.a 
en Groen gedo-
mineerde stadsbe-
stuur. We moeten 
ons programma 
nog verder uitwer-
ken, zowel in de 
breedte als in de 
diepte, met vol-
doende aandacht 
voor thema’s als 
mobiliteit, lokale 
economie, ruim-
telijke ordening, 
erfgoed en goed 
bestuur. We reiken 
tevens de hand aan 
een partij als de 
N-VA om vooral te 
kijken naar wat ons bindt in plaats van 
naar wat ons scheidt, en om er samen 
met ons voor te zorgen dat er na 2018 
een nieuwe wind door Ninove waait. 

FN: jullie zijN er dus 
klaar voor?

ilse: Als voorzitter van de partij heb 
ik alle vertrouwen in onze mensen. We 
hebben de laatste jaren een prachtige 
structuur uitgebouwd met veel nieuwe 
mensen. We hebben een stevig uitge-
bouwde partijwerking en kunnen per-
fect autonoom bestaan. Binnenkort 
kan iedereen trouwens lid worden van 
Forza Ninove en op die manier zijn 
steun en waardering tonen. 

Ik ben ook fier dat 
ik kan samenwer-
ken met mensen 
als Werner Somers, 
wiens intellectuele 
capaciteiten alom 
bekend zijn en een 
gesel is voor dit 
stadbestuur. En er 
is natuurlijk ook 
de burgemeester 
van het volk, Guy 
D’haeseleer, met 
wie we in Ninove 
nog nooit een ver-
kiezing hebben 
verloren. Op elec-
toraal vlak kent hij 
zijn gelijke niet in 

onze stad. Daarbovenop komen nog 
een aantal opmerkelijke, geliefde 
nieuwkomers.

Werner: Ik denk dat de tijd rijp is 
voor Forza Ninove. De Ninovieter 
heeft in het stemhokje al talloze keren 
laten blijken dat hij verandering wil. 
Dat signaal kan men niet blijven nege-
ren. De huidige meerderheid is slechts 
een mathematische meerderheid. Het 
zou mij namelijk verwonderen dat een 
meerderheid van de Ninovieters ooit 
achter deze coalitie heeft gestaan. Uit 
steeds meer reacties van Ninovieters 
blijkt dat 2018 wel eens een keerpunt 
zou kunnen zijn in de Ninoofse poli-
tiek. Het valt uit democratisch oog-

punt niet te verdedigen dat de partij en 
de politicus met de meeste stemmen 
keer op keer aan de kant worden ge-
schoven. Het is aan de Ninoofse kiezer 
om dit nogmaals duidelijk te maken. 

guy: Bij de gemeenteraadsverkie-
zingen in 2018 heeft de Ninovieter 
de ultieme mogelijkheid om dit door 
links gedomineerde stadsbestuur naar 
huis te sturen. Ik ben ervan overtuigd 
dat deze coalitie van verliezers de re-
kening zal gepresenteerd krijgen voor 
haar links beleid. De Ninovieter beseft 
maar al te goed dat het nu 5 voor 12 
is. Er is behoefte aan een krachtda-
dig bestuur, dat de problemen oplost 
i.p.v. ze groter maakt. We zullen voor 
elke stem vechten en zoveel mogelijk 
mensen trachten te overtuigen van een 
stem voor Forza Ninove. 

Bovendien steken wij de hand uit naar 
partijen die Ninove een andere rich-
ting willen uitsturen. Samenwerking is 
nodig, willen we Ninove opnieuw een 
toekomst geven.

De democratie moet hersteld wor-
den, en dat kan alleen door de kiezers 
zelf. We vragen hen in 2018 voor de 
gemeenteraadsverkiezingen Forza 
Ninove te stemmen en ons zo de kans 
te geven om te tonen dat we het in-
derdaad beter kunnen. Het is immers 
hoog tijd! 

Toon dat je
Vlaming bent

en bestel
graTis

volgende
gadgets:

Bovenstaande gadgets kan u gratis aanvragen door te mailen naar forzaninove@telenet.be

VL-balpen

Sticker
“Ninovieter en Vlaming” Vlag

Vlaamse leeuw

VL-ritshanger VL stickers
Pin Forza Ninove

VL-Sticker VL- Sticker

VL-sleutelhanger

ilse:  “als voorzit-
ter van de partij heb 
ik alle vertrouwen 
in onze mensen. We 
hebben de laatste  
jaren een prachtige 
structuur uitgebouwd 
met veel nieuwe 
mensen.  We hebben 
een stevig uitgebouw-
de partijwerking en 
kunnen perfect 
autonoom bestaan.”


