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Wat voorafging...
Forza Ninove strijdt al jaren tegen 
de komst van een moskee te Ninove. 
Vlaams Volksvertegenwoordiger Guy 
D’haeseleer liet in 2008 de moskee 
sluiten nadat de “VZW Arrahma” zon-
der vergunning begon met de organisa-
tie van erediensten. 

We verzamelden duizenden bezwaar-
schriften en zetten hiermee druk op het 
stadsbestuur. Iedereen herinnert zich 
waarschijnlijk nog dat het Ninoofse 
stadsbestuur zich vóór de gemeente-
raadsverkiezingen van 2012 dan ook 
achter de bezwaren van Forza Nin-
ove tegen de komst van een moskee 
te Meerbeke schaarde. De vergunning 
werd dan ook geweigerd.

TANIA DE JONGE 
MAAKTE BOCHT VAN 180° 
NA GEMEENTERAADS- 
VERKIEZINGEN
Het bleek achteraf een schijnmanoeu-
vre te zijn om niet te veel stemmen 
te verliezen bij de gemeenteraadsver-

kiezingen in 2012. Onmiddellijk na 
deze verkiezingen werd er een tweede 
aanvraag gedaan voor de moskee en 
toenmalig Schepen van Ruimtelijke 
Ordening Tania De Jonge kwam dood-
leuk meedelen dat de stad niet langer  
bezwaren had aangezien de vzw haar 
plannen had aangepast aan de bezwa-
ren. In realiteit ging het om niet meer 
dan het creëren van 6 parkeerplaatsen, 
toegankelijk via de Stierstraat. 

 
Ook het idee van Tania De Jonge dat de 
moskee zou zorgen voor integratie van 
moslims in onze stad, blijkt niet meer 
dan een fabeltje. Een eentalig Arabisch 
pamflet van de vzw Arrahma dat werd 
uitgedeeld aan de scholen, liet alvast 

niets aan de verbeelding over. 

 LEES VERDER >

HET LAATSTE NIEUWS 23/12/2013

HET LAATSTE NIEUWS 12/12/2013

HET LAATSTE NIEUWS 15/01/2013



Het was het perfecte excuus voor het 
links stadsbestuur om een bocht te 
maken van 180° en de Ninovieters 
een eerste keer in de steek te laten. De 
verkiezingen waren immers achter de 
rug, en het is een feit dat het steeds 
groter wordend aantal allochtonen in 
onze stad een groot stemmenreser-
voir vormt voor deze linkse coalitie.

MAART 2017: STADS- 
BESTUUR STEEKT VOOR 
TWEEDE KEER MES IN DE 
RUG VAN DE NINOVIE-
TERS!
Door de capitulatie van het Ninoofse 
stadsbestuur werd er dan uiteinde-
lijk een vergunning afgeleverd door 
de Raad voor Vergunningsbetwis-
tingen in 2016. De geldigheid van 
deze vergunning verliep echter op 14 
april 2017. Het is pas nadat de vzw 
Arrahma door leden van het stadsbe-
stuur op de hoogte werd gebracht van 
het feit dat de vergunning dreigde te 
vervallen, dat men vliegensvlug be-
gonnen is met de aanvang der werken 
door de afbraak van een stuk van het 
bijgebouw. Hiermee was de vergun-
ning gered, met dank aan het stads-
bestuur.

DE GROTE JACHT OP 
DUIZENDEN MOSLIM- 
STEMMEN 
Forza Ninove vindt het ongehoord 
dat het overgrote deel van de Nino-
vieters in de steek werd gelaten in 
ruil voor een massa moslimstemmen. 
Het aandeel vreemdelingen in Groot-

Ninove is intussen opgelopen tot 14 
% of ongeveer één op zeven. Als men 
weet dat deze mensen hoofdzakelijk 
in de stad zélf wonen, beseft men on-
getwijfeld de ernst van de zaak. Dat 
men niet inziet welke gevolgen een 
moskee op ons grondgebied heeft 
is hemeltergend. De vervreemding 
en verfransing zijn nu al dramatisch 
voor de leefbaarheid van onze stad. 

De moskee zal een ongezien aanzuig-
effect hebben.

Dit linkse stadsbestuur van Open 
VLD, CD&V, Groen en SP.A 
hoopt dat de Ninoofse kiezer het 
moskeedossier wel zal vergeten 
zijn tegen de gemeenteraadsver-
kiezingen van 8 oktober 2018. 
Forza Ninove is daar niet zo zeker 

van. Wij voelen een grote ontgoo-
cheling bij de Ninovieters in het al-
gemeen, en de Meerbekenaren in het 
bijzonder. De impact die de moskee 
zal hebben op het leven van die men-
sen mag niet onderschat worden. Het 
zal ook gevolgen hebben voor vol-
gende generaties.

“Onze taal, identiteit, cultuur, tradities en veiligheid worden 
verkocht in ruil voor enkele duizenden allochtone stemmen 
bij de volgende verkiezingen. De prijs die de Ninoofse bur-
ger moet betalen voor het vreemdelingebeleid van dit linkse 
stadsbestuur is immens. Forza Ninove is de enige partij die 
tegen deze collectieve verdwazing durft in te gaan. Wij gaan 
onze principes niet verkopen in ruil voor enkele allochtone 
stemmen. Wij gaan méér dan ooit strijden voor een Vlaams, 
Veilig en leefbaar Ninove.”

Guy D’haeseleer, Fractieleider Forza Ninove



Stadsbestuur zegt NEEN tegen 
wekelijkse huisvuilophaling en 
oplossing incontinentiemateriaal!
Op de gemeenteraad van september 2016 deed Forza Ninove – gemeente-
raadslid Ilse Malfroot het voorstel om ILVA wekelijks het huisvuil te laten 
ophalen, zoals ook in Halle, Asse en Dilbeek het geval is. Indien dit niet 
mogelijk bleek kon Ilse Malfroot zich in ondergeschikte orde nog vinden in 
een wekelijkse ophaling gedurende de zomermaanden. Zij vroeg tevens een 
oplossing voor personen die incontinentiemateriaal verbruiken.  De verte-
genwoordiger van de stad in de Raad van Bestuur van ILVA, Michel Cas-
teur, ging dit voorleggen aan ILVA. Tijdens de gemeenteraad van april jl. 
informeerde Ilse Malfroot naar de stand van zaken.

Jammer genoeg moesten we vaststel-
len dat de stad de vraag nooit formeel 
had gesteld aan ILVA. De vraag kwam 
nooit op de agenda van de Raad van 
Bestuur, noch op die van het direc-
tiecomité. Sterker nog, Schepen van 
Leefmilieu, Wouter Van De Winkel, 
noemde het voorstel onnodig, te duur 
en te populistisch.

Wij blijven er echter van overtuigd dat 
de stad moet inspelen op het feit dat 
er steeds meer appartementen en klei-

nere woningen worden gebouwd, waar 
minder plaats is voor het stockeren van 
huisvuilafval.  Forza Ninove wil hier 
dan ook een oplossing voor bieden!

Toen Ilse Malfroot de problematiek 
nogmaals aankaartte en op het njet van 
het stadsbestuur stootte, stelde ze voor 
om tenminste te voorzien in containers 
(bovengrondse en/of ondergrondse), 
waar mensen hun huisvuilzak kunnen 
in deponeren.  Schepen Vande Win-
kel meldde dat ook hiervoor GEEN 
draagvlak was binnen de intercommu-
nale en de andere gemeenten die zijn 
aangesloten zijn bij ILVA, onder wie 
Aalst, Denderleeuw, Geraardsbergen, 
Galmaarden… De uitleg van de stad is 
dat dergelijk voorstel door alle leden 
van de intercommunale moet gedragen 
worden, en dat dit voor mijn voorstel 
niet het geval bleek.  Het is natuurlijk 
niet mogelijk om een draagvlak te cre-
eren als je het voorstel zelfs niet op de 
agenda zet.

Tot onze grote verbazing stellen we echter vast dat men in Aalst wel degelijk gebruik maakt van 
containers. Schepen Vande Winkel kletst dus ook in dit dossier uit zijn nek en is helemaal niet geïn-
teresseerd in deze problematiek. Hiermee is nogmaals duidelijk geworden dat we er ook binnen de 
intercommunale bijlopen voor spek en bonen, niettegenstaande we de tweede grootste stad zijn. Dit 
dossier maakt nogmaals duidelijk dat er werk aan de winkel is in onze stad.  Hoog tijd voor een ander 
en beter bestuur!

DE LEUGENS VAN VANDE WINKEL: 

Ilse Malfroot



OOK NINOOFSE 
BRANDWEER STAAT

TUSSEN 7 EN 19 UUR 
VOOR 25% BUITEN 

DIENST WEGENS 
GEBREK AAN 

PERSONEEL

FORZA NINOVE IJVERT AL 
JAREN VOOR VOLTIJDSE 
TWEEDE ZIEKENWAGEN
Ninove klaagt al jaren het feit aan dat 
er in Ninove slechts 1 ziekenwagen 
24/24 bemand is.  De 2de ziekenwa-
gen is slechts bemand op weekdagen 
tussen 8 en 16 uur. De 1ste ziekenwa-
gen rijdt ongeveer 1.500 keer per jaar 
uit, of gemiddeld 4 à 5 maal per dag.   
De 2de ziekenwagen rijdt gemiddeld 
ongeveer 1 keer per dag uit. Dit is 
natuurlijk grotendeels het gevolg van 
het feit dat de 2de ziekenwagen enkel 
operationeel is tussen 8 en 16 uur. Dit 
zijn de uren waarop de meeste men-
sen aan het werk zijn, meestal buiten 
Ninove.  Het is dan ook onbegrijpe-
lijk dat de 2de ziekenwagen, tijdens 
de week na 16 uur en in het weekend, 
buiten dienst staat in kazerne. Want 
dit zijn net de momenten waarop de 
meeste Ninovieters thuis zijn, en de 
kans dat er een beroep moet wor-
den gedaan op de ziekenwagen het 
grootst is.

Het gevolg is natuurlijk dat er in die 
gevallen ziekenwagens vanuit Aalst, 
Geraardsbergen of Liedekerke (Ci-
viele Bescherming) moeten wor-
den opgeroepen om Ninovieters in 
nood te helpen.  Bovendien is het zo 
dat Ninove al vele jaren niet meer 
beschikt over een ziekenhuis met 
spoeddienst, waardoor de gewonden 
of zieken ook nog eens moeten wor-
den weggebracht naar de spoeddien-
sten van Aalst of Geraardsbergen.

Het is nogal duidelijk dat op deze 
manier cruciale tijd wordt verspild 

in geval van ernstige ongevallen of 
gezondheidsproblemen, met alle ge-
volgen van dien. Net omwille juist 
van feit dat Ninove geen spoeddienst 
meer heeft, zijn 2 voltijds bemande 
ziekenwagens geen overbodige luxe, 
en dus absoluut noodzakelijk.

TOESTAND 
PROBLEMATISCH
In plaats van een 2de voltijdse zie-
kenwagen meldde Guy D’haeseleer 
enkele weken geleden dat Ninove 
haar 2de ziekenwagen volledig dreig-
de te verliezen.  De beroepsambulan-
cier uit Aalst die instond voor de half-
tijdse 2de ziekenwagen in Ninove 
zou immers worden teruggeroepen 
naar Aalst.

Tania De Jonge noemde Guy 
D’haeseleer een leugenaar en zei dat 
er helemaal nog niets beslist was op 
de zoneraad.  Dat klopte, het was im-
mers niet de zoneraad die tot deze be-
slissing was gekomen, maar de dag-
dagelijkse leiding.

In een reactie meldde Tania De Jon-
ge:  “Forza Ninove heeft enkel tot 
doel de mensen via leugens angst aan 
te jagen, en dit pik ik als burgemees-
ter niet langer. Ik ben de leugens van 
Guy D’haeseleer dan ook beu”.

LEUGENS VAN GUY 
D’HAESELEER BLIJKEN 
WAARHEID !
Wel, de realiteit is dat wat Guy 
D’haeseleer aankondigde nu jam-
mer genoeg waarheid is geworden.  
De beroepsambulancier is sinds 
eind mei teruggeroepen naar Aalst, 
waardoor er noodingrepen moeten 
gebeuren en dus extra vrijwilligers 
moeten worden opgeroepen om de 
halftijdse ziekenwagen (we spreken 
zelfs niet meer over voltijdse) te be-
mannen.   Er is nu al een acuut tekort 
aan vrijwilligers.  Hierdoor moet nu 
een andere beroepsbrandweerman uit 
Ninove inspringen voor de halftijdse 
2de ziekenwagen waardoor die niet 
langer beschikbaar is bij brand.

Situatie Ninoofse brandweer 
en ziekenwagen problematisch!

SITUATIE NOG ERGER DAN 
GEDACHT!!  
Niet alleen is er een structureel pro-
bleem bij de dienst 100. Ook bij de 
brandweer zelf is de toestand ernstig. 
Het is zo dat er een team van 6 per-
sonen nodig is om een autopompwa-
gen (nodig bij elke brand of ernstig 

verkeersongeval) te kunnen laten 
uitrijden. Dit team bestaat uit een on-
derofficier (adjudant of sergeant), een 
chauffeur en 4 persluchtdragers. 

In Ninove is het zo dat tussen 7 uur 
’s morgens en 19 uur ’s avonds in 
25% van de gevallen de Ninoofse 



Forza Ninove start met 
jongerenafdeling
De 24-jarige Thomas Lobyn, zet zijn schouders onder het nieuwe jongerenproject van 
Forza Ninove. Hij was vorig jaar het slachtoffer van een daad van zinloos geweld in 
Ninove. Hij was één van de slachtoffers van een steekpartij ter hoogte van de Burcht-
straat. Hij is afkomstig uit Denderwindeke en werkt in de veiligheidsafdeling van een 
overheidsbedrijf.

Hetgeen mij overkomen is, heeft me 
de ogen doen openen. De veiligheid 
in onze stad gaat er sterk op achter-
uit. Ik ben nog het meest ontgoocheld 
in de huidige burgemeester die in de 
pers steeds stoere verklaringen af-
legt, doch op het terrein weinig of 

niets realiseert.  Ik was vroeger niet-
partijgebonden. Maar een artikel in de 
Standaard omtrent de veiligheidssitu-
atie van onze stad maakte me boos. 
Hierin stelde de burgemeester onom-
wonden dat de oorzaak van het onvei-
ligheidsgevoel en het slechte imago 

van onze stad bij Forza Ninove lag. 
Dit vond ik zo onrechtvaardig en heb 
dan ook na een paar maanden contact 
opgenomen met Guy D’haeseleer. 

brandweer niet kan uitrukken wegens 
gebrek aan personeel. Er moeten dan 
brandweerkorpsen inspringen van 
Aalst, Halle Lennik, Tollembeek en 
zelfs Edingen.

NINOOFS STADSBESTUUR 
RECHTSTREEKS
VERANTWOORDELIJK 
VOOR MALAISE!  
Het is duidelijk dat het Ninoofse 
stadsbestuur rechtstreeks verantwoor-
delijk is voor deze onaanvaardbare si-
tuatie. Ninove is, na Aalst, de tweede 
grootste stad in de brandweerzone en 
is blijkbaar alleen maar goed om te 
betalen. In ruil krijgen we een dienst-
verlening die absoluut ontoereikend 
is. Uiteraard is dit onaanvaardbaar 
aangezien er hier mensenlevens op het 
spel staan.

Dit heeft natuurlijk alles te maken met 
de manier waarop het stadsbestuur de 
zonevorming heeft aangepakt. Er was 
totaal geen interesse en alles werd 
op zijn beloop gelaten. In plaats van 
van 4 naar de noodzakelijke en ge-
vraagde 8 beroepsbrandweermannen 
te gaan, bleven er na de zonevorming 
voor Ninove uiteindelijk 2 over in het 
personeelsplan. Onze stad liep er dus 
bij voor spek en bonen, had niets in 
de pap te brokken en heeft zich dus 
laten rollen. Men was tevreden dat 
men van het beheer van de stedelijke 

brandweer af was. Men heeft nooit op 
tafel geslagen en de belangen van de 
Ninoofse bevolking verdedigd. De re-
sultaten van dit onverantwoordelijk en 
zelfs onbekwaam gedrag zien we nu 
in de dagelijkse werking van brand-
weer en ziekenwagen.

FORZA NINOVE ZAL 
STADSBESTUUR
BLIJVEN OPJAGEN!
Forza Ninove zal het stadsbestuur 
ook in dit dossier blijven opjagen. Dit 
heeft niets te maken met mensen bang 
maken of angst aanjagen, zoals de 
“Burgemeester” zegt,  maar met een 
realistische kijk op de zaak, en opko-

men voor de belangen van de Nino-
vieters.

Guy D’haeseleer: “Forza Ninove zal 
ook in de toekomst de zaken blijven 
stellen zoals ze zijn, en zal nooit mee-
doen aan de goednieuwsshow van de 
burgemeester die in vele dossiers de 
bevolking tracht te sussen met stoere 
verklaringen in de pers. De realiteit is 
echter anders. Het is duidelijk dat er 
ook in dit dossier nood is aan kracht-
dadig bestuur. In 2018 kunnen jullie 
daar voor zorgen. Ondertussen zullen 
wij vanuit de oppositie de druk blijven 
opvoeren om de schade enigszins te 
beperken.”



Wat bezielt de scholen? 
Eens te meer bereikt ons informatie over scholen die zich steeds meer schikken naar de Islamitische eisen. Na de 
Halal-worsten in het Sint-Aloysiuscollege, het vervangen van het traditionele paasfeest door een lentefeest (School 
Kameleon), het vervangen van kerstfeest door winterfeest; het schrappen van varkensvlees bij het schoolse mid-
dagmaal, de verplichte bezoeken aan moskeeën, is nu de Meerbeekse basisschool “De Wonderwijzer” aan de beurt.

Hij was trouwens de enige politicus die me onmiddellijk 
na de feiten heeft bijgestaan. Dit heb ik ten zeerste gewaar-
deerd. Forza Ninove is naar mijn gevoel de enige partij die 
het écht meent met de veiligheid van onze stad en de zaken 
ook durft te benoemen. Bovendien is het zo dat ik in mijn 
vriendenkring meer en meer opmerk dat jongeren de linkse 
indoctrinatie op de scholen beu zijn. Er is in Ninove nood 
aan een beweging die  jongeren verzamelt die niet kritiek-
loos het multiculturele discours slikken en beseffen dat het 
met onze stad de verkeerde kant opgaat. Steeds meer jon-
geren denken rechts en willen daar ook zonder complexen 
kunnen voor uitkomen.

GASTVRIJ, MAAR NIET GEK! 
Wij willen gastvrij zijn, maar eisen wel respect voor onze 
taal, cultuur en gebruiken. Afkomst en kleur zijn daarbij 

niet belangrijk, wel de vraag of je je wil aanpassen aan onze 
Vlaamse cultuur en identiteit of niet.  De hier aanwezige 
nieuwkomers moeten zich aan ons aanpassen en niet an-
dersom. Omdat ik besef dat er alleen maar dingen kunnen 
veranderen via de politieke weg, heb ik dan ook besloten 
me ten dienste te stellen van de partij. Als laatste wil ik mijn 
dank nogmaals uiten aan het Ninoofse politiekorps die bij 
het geval van agressie heel snel hebben gehandeld en dage-
lijks moeten roeien met de riemen die ze hebben.

MEER ONTSPANNINGSMOGELIJKHEDEN 
VOOR DE JEUGD
Ik wil ook een actieplan uitwerken ten behoeve van de jeugd 
in onze stad, met de focus op extra ontspanningsmogelijk-
heden, op locaties waar buurtbewoners niet kunnen worden 
gestoord, zoals de fabelta-site (zie elders in dit blad).

“Om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de behoeften van 
onze kinderen”, konden de ouders, naar aanleiding van de school-
reis, onder de rubriek “diëten en allergieën“, aankruisen of men al 
dan niet Halal-voedsel wou. Men vertelt er nog bij dat de school 
“de regels van de bereiding zal respecteren en een attest van het 
slachthuis zal voorleggen“. Dierenrechten? Dierenleed? Nog nooit 
van gehoord in de scholen? Waarom moeten dieren nodeloos lij-
den omwille van barbaarse gebruiken van een godsdienst? Hope-
lijk wordt er tijdens het schooljaar aangeleerd om respectvol met 
dieren om te gaan. Maar als het over de Islam gaat, is dat blijkbaar 
allemaal niet meer van tel. Dan gelden andere regels; dan mogen 
dieren nodeloos lijden. Forza Ninove vraagt zich af wanneer deze 
waanzin eindelijk zal stoppen en roept de ouders op om dergelijke 
activiteiten te boycotten.

Contact Forza Ninove jongeren: lobynt@gmail.com
Wie wil toetreden tot de “Forza Ninove jongeren” kan ook mailen naar forzaninove@telenet.be

of contact opnemen via onze facebookpagina of website www.forzaninove.be.



Forza Ninove wil inzetten
op jeugd en verenigingsleven!
NEEN TEGEN 
NIEUW GETTO!
Forza Ninove is allerminst opgezet 
met de voorlopige plannen voor de 
oude Fabelta-site. Zoals het er nu naar 
uitziet zal deze site voor het grootste 
deel volgebouwd worden met honder-
den wooneenheden. 

Voor Forza Ninove moet er een stop 
gezet worden op de ongebreidelde 
(bevolkings-)groei in onze stad. In 
plaats van nieuwe getto’s bij te bou-
wen, dient men een politiek te voeren 
die erop gericht is om oude en ver-
waarloosde gebouwen te renoveren.  
De binnenstad is nu al volgebouwd en 
verzadigd. Een nieuwe getto is nefast 
voor de binnenstad.

INZETTEN OP DE JEUGD: 
MASTERPLAN !
Forza Ninove vindt dat er dringend 
meer indoor-sportfaciliteiten voor 
de jeugd moeten komen. Voor aller-
hande indoorsporten zoals muurklim-
men, indoor-skate, -blade en -bike, 
squash,… stelt de stad Ninove geen 
infrastructuur ter beschikking. Deze 
sporten kunnen in het Ninoofse niet 
indoor beoefend worden. Bijgevolg 
moet de jeugd zich voor deze sporten 
verplaatsen naar naburige steden zoals 
Aalst.

OPLOSSING VOOR
ONTBREKENDE
ACCOMMODATIE
Het wordt dus hoog tijd dat er wordt 
geïnvesteerd in een degelijke ruime 
multifunctionele sporthal met de no-
dige sport- en cateringfaciliteiten. Een 
multifunctionele hal die meerdere 
indoor-sporten mogelijk maakt, maar 
die ook de kans biedt om een aantal 
grote evenementen te organiseren.

Forza Ninove stelt dan ook voor om 
een volledig nieuw sport- en evene-
mentenpark in te planten op de hui-
dige Fabelta-site. Deze site is ideaal 

gelegen en de enige locatie waar er op 
dat vlak nog mogelijkheden zijn. De 
site ligt dichtbij het centrum, maar net 
niet in het dichtbevolkte gedeelte van 
het stad, waardoor er geen overlast is 
voor de omwonenden. Alle fuiven en 
grotere evenementen zouden dan in 
een evenementenhal op de fabelta-site 
kunnen doorgaan, zodat er absoluut 
geen overlast meer is voor de woon-
wijken. Wij menen dat er dringend 
moet ingespeeld worden op de noden 
van de jeugd en de verenigingen

Bijna 800 Ninovieters schaften zich een lid-
kaart van Forza Ninove aan. Deze lidgelden 
laten Forza Ninove toe om ook in de toe-
komst o.m. de “Forza Krant” verder te ver-
spreiden, campagnes te voeren en gerichte 
acties op het getouw 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, en stort je lidmaatschapsbijdrage op 
het rekeningnummer van Forza Ninove BE11 
9731 4990 5248. 

Wij hopen jullie massaal te 
mogen begroeten als lid van de 

grootste partij van Ninove!

LIDKAART

Steun Forza Ninove en word nu lid! 



FORZA NINOVE
uw recht op veiligheid!

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

NIEUWE WEBSITE

Forza Ninove wil subsidies
voor dierenasielen optrekken
naar 1 euro / 
inwoner
Het maatschappelijk nut van die-
renasielen en andere opvangini-
tiatieven voor dieren kan nauwe-
lijks overschat worden. Niet zelden 
moeten deze organisaties het echter 
doen met veel te weinig middelen. 
Het organiseren van allerhande 
activiteiten is noodzakelijk om de 
werking te kunnen financieren. Ge-
lukkig kunnen deze organisaties be-
roep doen op talrijke vrijwilligers 
die zich dag in dag uit inzetten voor 
het welzijn van de dieren.

De stad stelde op de gemeenteraad 
voor om de subsidie voor het dieren-
asiel uit Denderwindeke te verhogen 
van 0.30 tot 0.50 per inwoner. Forza 
Ninove hield bij monde van Guy 

D’haeseleer een pleidooi om de subsi-
diepot op te trekken tot 1€ per inwo-
ner en ook het werk van de andere op-
vanginitiatieven (zoals bijvoorbeeld 
de Ark van Pollare, enz..) te waarde-
ren door hen een hogere subsidie toe 
te kennen.

Jaarlijks worden er immers terecht 

vele tienduizenden euro’s subsidies 
verdeeld onder allerhande vereni-
gingen. Voor Forza Ninove dient er 
echter een inhaalbeweging gemaakt 
te worden voor alle verenigingen die 
met dierenwelzijn bezig zijn. Ze zijn 
tot op vandaag stiefmoederlijk be-
handeld, niettegenstaande zij een zeer 
belangrijke maatschappelijk taak ver-
vullen. 

Een hogere subsidiëring zou de diver-
se organisaties toelaten om meer ener-
gie te steken in de eigenlijke zorg en 
opvang van de dieren, in plaats van in 
het organiseren van de noodzakelijke 
activiteiten die geld moeten opbren-
gen om te kunnen functioneren.

Het stadsbestuur stemde tegen het 
voorstel maar beloofde om naar aan-
leiding van de begroting van volgend 
jaar een extra inspanning te doen.  
Forza Ninove zal dit verder opvolgen.


