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Ninoofse VLD tracht zes jaar  
links beleid te verdoezelen
De bestuursmeerderheid vaart sinds 
de jongste gemeenteraadsverkie-
zingen een links beleid waarbij in 
een wijde boog rond aspecten als 
“veiligheid” wordt gefietst. 

De voorstellen van Forza Ninove 
werden jarenlang weggelachen omdat 
er “helemaal geen probleem was”. 
Men sloot de ogen voor de realiteit en 
schoof het onveiligheidsgevoel in de 
schoenen van Forza Ninove zèlf.

En zie… met de vooruitzichten van 
oktober 2018 aan de verkiezingseinder 
(waarbij nogmaals een beroep op de 
burger zal worden gedaan om dit voor 
Ninove desastreuze beleid met “rustige 
gestaagheid” verder te mogen zetten) 
komen aspecten als “veiligheid”, zowel 
plotsklaps als ruim laattijdig, wél op 
de agenda in de hoop het beschamende 
beleid sinds 2012 zo snel als mogelijk 
naar de vergetelheid te “toveren”. 

Hierbij blijken alle middelen toege-
staan om het doel te heiligen. 
Machiavelli wordt er zowaar een 
bleek koorknaapje bij! Welnu, via 
deze weg zal FORZA NINOVE een 
aantal recente verklaringen, artikels 
en beweringen toetsen aan de reali-
teit. Zet u schrap voor een spannende 
serie: “Ninove: Fictie en onwaarheden 
versus objectiviteit en feiten”.

Vooral de Open VLD beseft dat hun 
links beleid een doorn in het oog is van 
de overwegend rechtse kiezer. De prijs 
die de VLD heeft moeten betalen om 
de sjerp te mogen dragen, is heel hoog. 
Bij de VLD is het nu alle hens aan dek 
om, mits allerhande beloftes, verkeerde 
voorstelling van zaken en verdoezelen 
van bepaalde feiten, de kiezer toch nog 
voor zich te winnen. Alsof de kiezer 
niet dagelijks merkt welke richting 
het met onze stad uitgaat. De verfran-
sing, vervreemding, enz… zijn mede 

een rechtstreeks gevolg van het linkse 
beleid dat door dit stadsbestuur is 
gevoerd. Geen enkele beleidsdaad die 
erop gericht is om het Vlaams karakter 
van onze stad te vrijwaren.

Op 14 oktober 2018 heeft de Ninovieter 
echter een unieke kans om een ander 
en vooral beter beleid tot stand te 
brengen. Wij zijn er klaar voor! Forza 
Ninove: uw recht op veiligheid!

Guy D’haeseleer
Fractieleider

N O O I T  ZO  W E I N I G 
B L AU W  O P  S T R A AT 
I N  N I N OV E ! !
TANIA “TITA TOVENAAR”
Tijdens de “Burgemeestersmarathon” 
op Radio 2 – u weet wel, “ de grootste 
familie van het land”; declameerde 
onze stads- en moederkloek met trotse 
adelborst dat “veiligheid” sinds haar 
aantreden als burgemeester zeer hoog 
in het vaandel gedragen wordt, waarbij 
ze in één adem beweerde dat het poli-

tiekorps in mei 2018 zal bestaan uit 95 
politieagenten. Dit citaat werd overge-
nomen door “Het Laatste Nieuws” op 
24/01/2018.

Uiteraard past dit allemaal in het kader 
van “operatie charme”, om de verloren 
gelopen VLD- schapen terug naar de 

stal te roepen. Zoveel onzin verdient 
echter een wederwoord, aangezien 
de-door-de-stad-gesubsidieerde “pers” 
deze onwaarheden klakkeloos en 
kritiekloos op de bevolking loslaat. Dit 
onder het motto : “wiens brood men 
eet, diens woord men spreekt”.

 LEES VERDER >



VAN 95 NAAR 80
Forza Ninove kon de hand leggen op 
informatie afkomstig van de Ninoofse 
politiezone. Telt en rekent u even mee 
beste lezer. We vertrekken dus van die 
95 politieagenten (zoals vermeld in 
voornoemde media.) 

Het aantal personen dat deel uitmaakt 
van het politiekorps bestaat niet enkel 
uit politiemannen en -vrouwen in 
uniform. Er zijn ook precies 15 logis-
tieke/administratieve medewerkers aan 
de slag. Deze “logistieke medewer-
kers” dragen GEEN politie-uniform 
en hebben GEEN politionele bevoegd-
heid. Met ander woorden: van die 95 
aangekondigde “agenten” mag je er al 
15 wegnemen. Dit brengt het “zoge-
noemde operationele kader” op nog 
80! Met andere woorden: Ninove mag 
budgettair 80 voltijdse politiemannen 
in dienst nemen. Maar!...

VAN 80 NAAR 60.8
Van de 80 voorziene agenten (FTE’s : 
Full Time Equivalenten) in het kader 
waren op 1 januari 2018 exact 60.8 
FTE’s in dienst. Vele vacatures blijven 
immers openstaan, en bovendien zitten 
nog een aantal agenten in de verschil-
lende verlofstelsels.

Wanneer we al deze feiten in rekening 
brengen, komt men dus precies aan 60,8 
voltijdse betrekkingen (oftewel Full 
Time Equivalenten: “FTE”), dus 25% 
minder agenten effectief in dienst ten 
opzichte van het kader. Maar!......

VAN 60.8 NAAR 55.6
Uit de meest recente beschikbare jaarcij-
fers (jaarverslag politiezone 2016) leren 
we dat het ziekteverzuim, nooit zo groot 
is geweest. Uiteraard is dit het gevolg 
van te weinig personeel, overbelasting, 
enz.… De druk op het huidige korps is 
immers immens groot ten gevolge van 
een slecht beleid. Deze afwezigheden 
komen neer op 5,2 FTE’s.

Dus!...

BESLUIT: Van de 95 politieagenten 
van de burgemeester waren er op 1 ja-
nuari 2018 wel geteld 55.6 FTE’s in-
zetbaar. Nooit was er zo weinig blauw 
op straat!
De realiteit is dus heel wat anders is 
dan de “goed-nieuws-show” die op 
Radio 2 in de burgemeestersmarathon 
wereldkundig werd gemaakt. 

De objectiviteit gebiedt ons even-
eens te vermelden dat momenteel via 
de aspirantemobiliteit een 4- à 5-tal 
“manschappen” in aantocht is om ons 

korps te komen versterken. Al is er ook 
alweer iemand die aangegeven heeft 
het korps te zullen verlaten.

Tania doet “Tita Tovenaar” dus alle eer 
aan. Ware het niet dat ze politieagenten 
ziet die er niet zijn. Dat zal wel eigen 
aan tovenaars zijn zeker? Ofwel is 
het rekenmachientje van Tania “Tita 
Tovenaar” stuk; ofwel past dit in de 
campagne om het falend beleid op 
artificiële wijze met halve waarheden 
en hele leugens een ietwat positieve 
wending te geven. 

Het moge duidelijk zijn dat de bloklet-
terende jongste O-VLD burgerkrant 
(3-2017) “Veiligheid in woord en 
daad” niet meer kan voorstellen dan 
een in honing gedrenkte “fop”-speen 
die de Ninovieter zoet moet houden en 
de mond snoeren! 

Denkt men in het blauwe fabriekje nu 
echt dat de Ninovieter dit niet door-
ziet?

Guy D'haeseleer

PZ-Ninove Operationeel kader (agenten in uniform)

FTE Toegewezen
in theorie

FTE Beschikbaar 
in praktijk

Verschil toegewezen 
/ aanwezig

Administratief Kader 
(=toegekende FTE)

vóór aftrek van ziekte, verlet, 
afwezigheden allerhande

1/01/2015 75 63,2 11,8

1/01/2016 75 64,9 10,1

1/01/2017 80 64,3 15,7

1/01/2018 80 60,8 19,2



Het Ninoofse veiligheidsbeleid: 
de trein der traagheid

Veiligheid is voor FORZA NINOVE 
een topprioriteit. Gedurende de voor-
bije jaren zijn we dit linkse stadsbestuur 
blijven opjagen om maatregelen 
te nemen om de veiligheid van de 
Ninovieters te verhogen. Omdat deze 
coalitie veiligheid nooit als een prio-
riteit beschouwde, liet de invoering 
van de door de hogere overheden ter 
beschikking gestelde veiligheidsmaat-
regelen, steeds op zich wachten. Een 
overzichtje van enkele initiatieven en 
de vergelijking met de ons omringende 
gemeenten. Hieruit blijkt dat Ninove 
steevast achterop hinkt ten opzichte 
van onze buurgemeenten. Veiligheid in 
woorden, maar verre van in daden.

CAMERA’S
Iedereen herinnert zich de hevige 
pleidooien nog die FORZA NINOVE 
intussen 9 jaar geleden hield voor de 
invoering van de camera’s. Door onze 
aanhoudende druk, enkele dramatische 
gebeurtenissen en de steeds groter 
wordende groep morrende Ninovieters, 
ging men uiteindelijk toch overstag.. 
Na 9 jaar…..

Uiteindelijk besliste men een flauw 
afkooksel van het origineel beloofde 
aantal camera’s te installeren. FORZA 
NINOVE is steeds blijven hameren 
op het nut van camera’s en eiste een 
uitbreiding. Die werd al beloofd in 
maart 2017, nadien juni 2017, en 
intussen zijn we bijna maart 2018. 
Volgens onze info zullen ze er einde-
lijk komen.

In Denderleeuw waren ze reeds lang 
overtuigd van het nut van camera’s 
en plaatste man de eerste in 2008. 
In 2011 volgde een uitbreiding. 
Geraardsbergen ging reeds over tot 
het plaatsen van 16 camera’s in 2015. 
Aalst had er in 2012 reeds 16 operati-
oneel en plaatste er in 2015 nog extra.

GEMEENSCHAPSWACHTEN.
Iedereen zal ze wel al gezien hebben 
intussen zeker? De gemeenschaps-
wachten op wandel in de stad. Ze 
moesten er eigenlijk al zijn in Juli, 
maar een en ander liep – zoals we 
intussen al gewoon zijn in Ninove - 
vertraging op. Eigenlijk komt het erop 
neer dat ze de Ninovieters moeten 
‘sensibiliseren’ om zich anders te 
leren gedragen. Het voorstel van Forza 
Ninove om stadswachten te voorzien 
in onze stad dateert al van enkele legis-
laturen geleden.

Tania verklaart fier dat ze dit afge-
keken heeft van Aalst Het moet zijn dat 
de winterslaap toch enkele jaren heeft 
geduurd want in Aalst zijn ze inmiddels 
al 20 jaar actief. In Geraardsbergen 
zijn ze ook al meer dan 10 jaar een 
vertrouwd beeld en Denderleeuw heeft 
ze al rondlopen sinds 2011. Ook in dit 
dossier lopen we hopeloos achterop.

BIN’S
In februari 2017 kondigde de huidige 
burgemeester fier aan dat er in één klap 
4 BIN’s (Buurt Informatie Netwerk) 
opgericht werden in Ninove. BIN’s 
zijn netwerken waarin vrijwilligers, 
gewone burgers dus, toezicht houden 
en wanneer ze iets verdachts opmerken 
meteen contact opnemen met de 

politie, en elkaar ook verwittigen.

In Geraardsbergen zijn deze BIN’s 
reeds actief sinds 2015 er bestaan daar 
4 BIN’s en 1 BIN-Z (speciaal door en 
voor zelfstandigen). In Denderleeuw 
bestaan de BIN’s al sinds 2016, 
intussen hebben ze er 7 die actief zijn 
en 1 BIN voor zelfstandigen. Ook 
Aalst speelde op deze mogelijkheid 
reeds langer in.

SLACHTOFFER VAN FALEND 
BELEID ZIJN DE NINOVIETERS
Indien we een stadsbestuur hadden 
voor wie veiligheid wèl een prioriteit 
was geweest, dan waren de ter beschik-
king gestelde maatregelen reeds lang 
geïmplementeerd, en hadden we veel 
menselijk leed als gevolg van de 
talloze inbraken, steek- en vechtpar-
tijen, gevallen van afpersing, enz.. 
kunnen voorkomen.

Maar daar ligt dit linkse stadsbestuur 
absoluut niet wakker van. 

Luister naar mijn woorden, maar kijk 
niet naar mijn daden. Dat is het credo 
van de linkie-winkies op het stadhuis. 
Tijd voor de grote kuis! 

Geef de kans aan Forza Ninove: uw 
recht op veiligheid!



Steun Forza Ninove
en word nu lid
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-mail- 
adres en gsm-nummer naar forzaninove@ 
telenet.be en stort je lidmaatschapsbijdrage 
op het rekeningnummer van Forza Ninove: 
BE11  9731  4990  5248.
Je kan ook lid worden via onze website www.forzanin-
ove.be. Je klikt bovenaan in het menu op “lid worden” 
en je stuurt ons je gegevens door.

Vrijdag 16 maart 2018 van 17u tot 21u
Zaterdag 17 maart 2018 van 17u tot 21u
Zondag 18 maart 2018 van 11u tot 15u

Maandag 19 maart 2018 doorlopend van 11u tot 21u

Dit gaat door in zaal “De Jachthoorn”,
Kerkstraat te Lebeke-Outer op :

26e Breughelfestijn

kinderen tot 12 jaar gratis
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