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Ninoofse VLD zet 
principes opzij in ruil voor 
moslimstemmen in 2018!
VLD STEMT TEGEN HOOFD-
DOEKENVERBOD VAN FORZA 
NINOVE
Groot was mijn verbazing toen ik een 
tijd geleden een dame met hoofddoek 
opmerkte binnen de Ninoofse stadsdien-
sten. Dat een dame zich bekeert tot de 
islam is haar persoonlijke keuze. In de 
private levenssfeer gelooft iedereen im-
mers in wie of wat hij wil. Maar dat die 
dame moet instaan om een onthaalbeleid 
te ontwikkelen voor migranten in onze 
stad, is compleet van de pot gerukt. Los 
van het feit dat hiermee de neutraliteit 
van het stadspersoneel wordt geschon-
den, is dit toch wel een statement dat kan 
tellen. Men heeft steeds de mond vol van 
integratie. Maar laat de hoofddoek nu 
net het symbool bij uitstek zijn van een 
bepaalde fundamentalistische opvatting 
van de islam die onze vrijheden verwerpt 
en vrouwen discrimineert.

Forza Ninove stelde dan ook voor dat er 
een compleet hoofddoekenverbod zou 
ingesteld worden binnen de stadsdien-
sten. Dat de socialisten, de Groenen en 
de CD&V’ers zouden tegenstemmen 
was niet echt verwonderlijk. Zij zijn ab-
soluut pro-multiculturele samenleving 
waarvan dagdagelijks bewezen wordt 
dat die niet werkt. 

OPEN VLD MET DE BILLEN 
BLOOT
De tussenkomst van VLD-fractieleider 
Bruno Van Der Haegen draaide echter 
uit op een complete afgang. Naast een 
mossel-noch-vis- voorstel waarin een 
onderscheid werd gemaakt tussen werk-
nemers die al dan niet een loketfunctie 
hebben (alsof de betrokken dame met 
hoofddoek met niemand contact zou 
hebben, wat te absurd is voor woorden) 
werd zijn links voorstel op de koop toe 
nog eens afgeschoten door zijn eigen 
meerderheid. Open VLD droop met de 
staart tussen de benen af. In plaats van 
stilletjes weg te kruipen van schaamte 
achtte de VLD het dan nog nodig om 
in de lokale burgerkrant de schijn hoog 
te houden onder de titel (“Hoofddoe-
kenverbod voor stadsmedewerker”). De 
realiteit is dat de VLD TEGEN een to-
taal hoofddoekenverbod stemde, en haar 
eigen links voorstel werd weggestemd 
door haar coalitiepartners. Het is ander-
maal duidelijk wie er de baas is op het 
stadhuis. 

GEEN KERSTBOMEN EN 
GEEN KRUIS OP DE MIJTER VAN 
SINTERKLAAS
Bovenop de hoofddoeken in het stadhuis, 
besliste een vorig stadsbestuur reeds 

eerder ook al om geen kerstbomen meer 
te plaatsen aan de scholen. Dit om de is-
lamitische leerlingen niet te choqueren. 
Het gaat zelfs zover dat er in bepaalde 
scholen geen kruis meer mag getekend 
worden op de mijter van Sinterklaas.
Op deze manier worden door Open 
VLD, CD&V, Groen en SP.A, op een 
stelselmatige manier, onze tradities, ge-
bruiken en cultuur op het altaar van de 
multiculturele samenleving opgeofferd. 
En dit met maar één doel. In 2018 zoveel 
mogelijk allochtone stemmen binnen-
halen. Iedereen merkt dat onze stad ten 
onder gaat aan politieke correctheid en 
de massale inwijking van hoofdzakelijk 
Franstalige vreemdelingen. 

Hoe lang pikken we dit eigenlijk nog?! 
Het is hoog tijd voor Forza Ninove om 
orde op zaken te stellen!

Guy D’haeseleer
Fractieleider
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Forza Ninove is voor alle duidelijkheid absolute voor-
stander om de binnenstad (handelskern) een nieuwe 
look te geven, waardoor het aangenamer is om er te 
winkelen, en onze stad aantrekkelijker wordt voor po-
tentiële klanten. Het geplande winkelcentrum aan de 
Brakelsesteenweg te Outer zal sowieso al grote concur-
rentie betekenen voor de handelszaken in de binnen-
stad. We moeten er dus alles aan doen om de klanten 
naar onze binnenstad te lokken i.p.v. ze weg te jagen.

Forza Ninove is absoluut gekant tegen de plannen van 
het Ninoofse schepencollege in verband met de herin-
richting van de Burchtstraat, Oudstrijdersplein, Bever-
straat.

Door het schrappen van parkeerplaatsen (tot 28% min-
der parkeerplaatsen, alleen al in de Burchtstraat en de 
Beverstraat) maakt men het de Ninoofse middenstand 
nog moeilijker om te overleven. De middenstanders 
kreunen nu al onder een gebrekkige bereikbaarheid

STADSBESTUUR VERZWIJGT SCHRAPPING 
VAN 250 EXTRA PARKEERPLAATSEN
Bovenop de parkeerplaatsen die verdwijnen in de Burcht-
straat-Beverstraat moet men bovendien rekening houden 

met een extra verlies van ongeveer 250 (!) parkeerplaatsen 
op de huidige OCMW-parking en de gratis parking recht-
over het Twijndersplein. Hierover werd in alle talen gezwe-
gen, en op die manier werden de lokale handelaars op een 
verkeerd been gezet.

MEN JAAGT MENSEN WEG UIT DE STAD!
Met de huidige plannen worden de klanten weggejaagd uit 
het centrum, waar nu al een acuut gebrek aan parkeerplaat-
sen is. Op die manier wordt het voor vele lokale handelaars 
onmogelijk om te overleven.

In plaats van de Ninoofse middenstand te ondersteunen, 
worden er projecten gelanceerd die de doodsteek beteke-
nen voor vele handelaars. Forza Ninove zal geen enkele in-
greep steunen die het verdwijnen van parkeerplaatsen met 
zich meebrengt, integendeel. Het stadsbestuur moet juist 
zorgen voor méér parkeerplaatsen! 

Forza Ninove is van mening dat de OCMW-site nog één van 
de weinige mogelijkheden biedt om extra parkeerplaatsen 
te voorzien in de vorm van een grote parkeergarage. Eens 
deze site is volgebouwd, alsook de gratis parking rechtover 
het Twijndersplein, rest er quasi geen enkele mogelijkheid 
meer om een aanzienlijk aantal parkeerplaatsen te creëren. 

Herinrichting binnenstad rampzalig voor 
Ninoofse middenstanders 



Forza Ninove wil resoluut de kaart trekken van de Ninoofse 
handelaars en richt daarom een ‘werkgroep Middenstand’ 
op. Het is de bedoeling een actieplan op te stellen die de 
Ninoofse handelskern een nieuwe boost moet geven. Alle 
handelaars zullen in de komende maanden bevraagd wor-
den over hun verdere noden, bekommernissen en wensen. 
Dit moet dan uitmonden in een 10-puntenplan dat in 2018 
aan de kiezer zal worden voorgelegd.

We hebben Jürgen De Schrijver, zaakvoerder van JDS –
Sport, bereid gevonden deze kar te trekken.

Jürgen De Schrijver: “Ik erger me al jaren aan de te-
loorgang van onze binnenstad. De Ninoofse middenstand 
wordt stiefmoederlijk behandeld en op bestuursvlak heerst 
er al jaren een complete windstilte. Ik heb dan ook besloten 
om niet langer langs de kant te blijven staan en me actief 
in te zetten voor de Ninoofse middenstand. Dit kan het best 
via de stadslijst Forza Ninove dat ook de voorbije jaren 
getoond heeft zich echt te bekommeren over onze lokale 
handelaars.
Ik besef dat ik hiervoor mijn nek uitsteek maar iemand met 
het tenslotte doen. De vele positieve reacties sterken me in 
de overtuiging dat Ninove klaar is om een nieuwe wind te 

laten waaien in onze stad. Ik hoop dat we in 2018 een unie-
ke kans grijpen om eindelijk eens een nieuw bestuur aan 
de macht te brengen, met vernieuwende ideeën en nieuwe 
mensen. Ik denk dat het voor een democratie goed is dat er 
na al die jaren eens een aflossing van de wacht komt op de 
Centrumlaan. Ik hoop dat ik op jullie steun kan rekenen!”

Wie wil meewerken aan ons project kan mij contacte-
ren via forzaninove@telenet.be

MIDDENSTAND NINOVE

Jürgen De Schrijver richt
“Werkgroep Middenstand” op

Op de laatste gemeenteraad werd door de Schepen van (of 
is het tegen) Middenstand een visie voorgelegd. Hebben we 
hier echt 4 jaar moeten op wachten? De nota stond vol van 
algemeenheden; er werden open-deuren-ingetrapt; vroe-
gere voorstellen van Forza Ninove (sms-parkeren, Midden-
standsloket, enz..) werden nog maar eens in het vooruit-
zicht gesteld; enz.. Maar van een concreet plan voor meer 
parkeerplaatsen … Geen spoor. 

Wij betreuren dat de Open VLD en CD&V meegaan in de 
plannen van Groen en SP.a om zoveel mogelijk wagens te 
bannen uit de binnenstad. Het is onaanvaardbaar dat de lo-
kale middenstanders de prijs betalen voor een politiek com-
promis tussen de partijen in het schepencollege. Dat ook 
hier de Open VLD plat op de buik gaat voor het dictaat van 
de socialisten en de groenen spreekt boekdelen. De prijs 
die de VLD betaalt om de burgemeester te mogen leveren 
begint zeer rampzalige vormen aan te nemen. Forza Ninove 
stelt dan ook voor om de huidige plannen af te voeren.

WIJ STELLEN DAARENTEGEN O.A. VOLGENDE 
INGREPEN VOOR :

- dringend werk maken van de bouw van een grote par-
keergarage op de OCMW-site;

- het eindelijk uitvoeren van ons voorstel om sms-parke-
ren in te voeren (reeds herhaaldelijk beloofd, doch dit 
blijft maar aanslepen);

- verfraaien van de binnenstad, zonder schrappen van par-
keerplaatsen;

- het uitbreiden van het gratis kwartier parkeren naar 30 
minuten (op dit moment heeft het betalend parkeren 
niets te maken met een betere mobiliteit of bereikbaar-
heid, maar is het pure geldklopperij);

- het ondersteunen van de middenstand via de coördinatie 
en organisatie van evenementen die de mensen naar de 
binnenstad lokt.

Jürgen De Schrijver
Voorzitter “Werkgroep Middenstand” 



FORZA NINOVE
uw recht op veiligheid!

vr 24 en za 25 maart van 17u tot 21u
zondag 26 maart van 11u tot 15u

maandag 27 maart doorlopend van 11u tot 21u

zaal “De Jachthoorn” - Kerkstraat te Lebeke-Outer

25e Breughelfestijn

Iedereen van harte welkom - Kinderen tot 12 jaar gratis!

Onze stad wordt nu reeds maan-
den geteisterd door een inbra-
kengolf. Elke dag opnieuw zijn 
er 1 of meerdere slachtoffers. 
Soms kunnen eenvoudige ingre-
pen de bewoners alarmeren in-
dien criminelen zich de toegang 
tot de woning willen verschaf-
fen.

Forza Ninove schenkt dan ook 
500 raam- of deuralarmen weg 
aan de Ninovieters. Het enige 
wat je moet doen is ons een 
bericht sturen via www.forza-

ninove.be. Je klikt 
bovenaan de pagina 
op ‘contacteer ons’ 
en je kan je raam- 
of deuralarmpje 
aanvragen. Je kan 
ook mailen naar 
forzaninove@te-
lenet.be.

Sinds nieuwjaar beschikt Forza Ninove over een vernieuwde website. U 
kan er al onze politieke activiteiten volgen en onze voorstellen lezen.
Neem alvast een kijkje op www.forzaninove.be

OPROEP: OBJECTIEF 8.200!! LAAT U HOREN! 
In 2018 wacht ons een unieke kans om de huidige linkse meerderheid naar 
huis te sturen, en Ninove, na vele tientallen jaren, eindelijk eens een nieuw 
bestuur te geven die orde op zaken stelt in onze stad en ervoor zorgt dat we 
opnieuw trots kunnen zijn op onze stad.

Om dit te realiseren en de huidige meerderheid te breken, heeft Forza 
Ninove 8.200 stemmen nodig. Dat zijn er ongeveer 1.400 meer dan in 2012. 

Bent u Forza Ninove-sympathisant? Bent u eventueel bereid om uw stem 
aan onze partij te geven? Wil ook jij eindelijk een ander en beter bestuur? 
Wel, laat het ons weten en surf naar www.forzaninove.be. Klik op ‘objectief 
8.200’ en stuur ons je gegevens door. Wij nemen dan graag contact met u op 
om u beter te leren kennen. Op die manier kunnen we u ook beter infomeren 
over onze activiteiten en standpunten.
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NIEUWE WEBSITE


