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Forza Ninove eist dat heksenjacht 
op parkeerders stopt
PARKEERBELEID BLIJFT PURE GELDKLOPPERIJ

P.3  NINOOFS SCHEPEN- 
COLLEGE VERPRUTST 
BEWUST PROJECT 
ABDIJSITE

P. 4 NINOOFSE MIDDEN-
STAND MOET EIGEN 
CENTRUM-MANAGER 
FINANCIEREN

De Ninovieters die genoeg hebben 
van het Ninoofse parkeerbeleid zijn 
niet meer te tellen. De incidenten 
stapelen zich op en het stadsbestuur 
staat erbij en kijkt ernaar.

PARKEERSCHIJF
Concreet is het zo dat vele parkeerders 
hun parkeerschijf zetten op het mo-
ment van aankomst. In principe is het 

zo dat wie zich om 9.43 parkeert, de 
wijzer van zijn parkeerschijf mag zet-
ten op 10.00 uur. Wie zijn kaart echter 
stipt op het uur van aankomst zet, in 
dit geval bijvoorbeeld om 9u40, werd 
bedankt met een retributie van 15 euro. 

Het betekent nochtans dat mensen ei-
genlijk minder lang kunnen parkeren 
dan wettelijk is toegestaan, want ze 
maken geen gebruik van het feit dat 
de wijzer van de parkeerschijf mag 
geplaatst worden bij het begin van het 
volgende halfuur. Deze mensen zijn 
dus te goeder trouw doch vlogen allen 
op de bon. Kassa voor OPC en de stad!

SNEEUW EN SHOP&GO!
Een ander voorbeeld: toen Ninovieters 
recent wakker werden met een laagje 
sneeuw, vonden ze tegelijkertijd ook 
een retributie onder de ruitenwisser 
omdat de “bewonerskaart niet zicht-
baar achter het raam lag”. Kan het nog 
cynischer? Dit is pure pesterij maar 
kassa voor OPC en de stad!

Veel is nog niet genoeg, en daarom 
werden recent ook mensen beboet die 
slechts enkele minuten geparkeerd 
stonden op een “Shop&Go-plaats”. 
Het is immers zo dat de parkeer-
wachters een signaal krijgen wanneer 
iemand langer dan een halfuur een 
Shop&Go-plaats inneemt, en zich dan 
naar de plaats van de “grote misdaad” 
begeven. Niet zelden is de schuldige 
ondertussen al vertrokken en wordt de 
boete dan maar gegeven aan de per-
soon die pas de plaats heeft ingeno-

men. Kafka ten top, maar kassa voor 
OPC en de stad!

GEHANDICAPTEN OP DE BON!
Zo mogelijk nog schandaliger was dat 
ook gebruikers van de gehandicapten-
parkeerplaats op de Graanmarkt wer-
den beboet. Ook op de Graanmarkt 
werden immers een aantal Shop&Go-
plaatsen voorzien, naast een parkeer-
plaats voor mensen met een handi-
cap. Zoals reeds vermeld werken de 
Shop&Go-plaatsen met een sensor.

Jammer genoeg werd er ook een sen-
sor geplaatst op de gehandicaptenpar-
keerplaats, hoewel deze plaats niet 
werd aangeduid als Shop&Go zone. 
Vele gehandicapten kregen dus onte-
recht een boete.

 LEES VERDER >



Volgens de webpagina van de stad 
Ninove mogen gehandicapten met hun 
gehandicaptenkaart ook maar een 
half uur parkeren op de Shop&Go-
plaatsen. Het retributiereglement 
goedgekeurd door de gemeenteraad 
schrijft het tegenovergestelde. Dat 
schrijft voor dat mensen die beschik-
ken over een gehandicaptenkaart op 
alle parkeerplaatsen “kosteloos en 
zonder beperking van duur” mogen 
parkeren. Begrijpe wie begrijpen 
kan! De stad Ninove zaait hier veel 
verwarring door het publiceren van 
tegensprekelijke informatie naar de 
burger toe. Forza Ninove eist dat de 
burger correcte informatie te lezen 
krijgt.  

De parkeerwachters schrijven ook re-
tributies uit voor voertuigen die niet 
geparkeerd staan in de voorziene par-
keervakken. Dit behoort niet tot hun 
taken, Guy D’haeseleer van Forza 
Ninove kreeg hierover schriftelijke 
bevestiging van de Ninoofse politie-
commissaris.

FORZA NINOVE EIST CORRECT 
EN MENSELIJK PARKEERBELEID
Forza Ninove is absoluut voorstan-
der van een parkeerbeleid dat ertoe 
moet leiden dat de Ninoofse hande-
laars door zoveel mogelijk mensen te 

bereiken zijn, en er dus 
regelmatig parkeerplaat-
sen moeten vrijkomen.

In Ninove is het echter 
een sport geworden om 
zoveel mogelijk men-
sen, zelfs diegene die te 
goeder trouw handelen, 
te beboeten. Forza Nin-
ove eist dat deze schan-
dalige praktijken onmid-
dellijk stoppen. Dit heeft 
niets meer te maken met 
een doordacht parkeer-
beleid, doch alles met 
pure geldklopperij.

MENSEN WORDEN 
UIT ONZE STAD 
WEGGEPEST!
Forza Ninove heeft 
reeds verschillende ma-
len, bij monde van Ilse 
Malfroot en Guy D’haeseleer, de be-
denkelijke praktijken van OPC aange-
klaagd. En het stadsbestuur staat erbij 
en kijkt ernaar. Het is pas als Forza 
Ninove dergelijke wanpraktijken in 
de openbaarheid brengt dat men aan 
de Centrumlaan wakker schiet. Het is 
duidelijk dat de tienduizenden euro’s 
aan opbrengsten belangrijker zijn dan 
een correct parkeerbeleid.

In ieder geval is het zo dat steeds meer 
mensen deze geldklopperij beu zijn. 
Mensen die onterecht beboet zijn, 
moeten een hele lijdensweg afleggen 
om de zaak te kunnen doen rechtzet-
ten. De minder mondige burger betaalt 
echter braafjes zijn retributie en haakt 
steeds meer af. In plaats van mensen 
naar onze stad te lokken, worden ze er 
meer en meer weggepest!

26ste Breughelfestijn
van Forza Ninove
Vrijdag 16 maart
van 17 uur tot 21 uur
Zaterdag 17 maart
van 17 uur tot 21 uur
Zondag 18 maart
van 11 uur tot 15 uur
Maandag 19 maart
doorlopend van 11 uur tot 21 uur

Kinderen tot 12 jaar gratis !

In zaal De Jachthoorn,
Kerkstraat te Lebeke-Outer

Noteer nu al in uw agenda:

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.
forzaninove.be. Je klikt 
bovenaan in het menu op 
“lid worden” en je stuurt 
ons je gegevens door. 
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Steun Forza Ninove
en wordt nu lid



Ninoofs schepencollege verprutst 
bewust Project Abdijsite
ONTWIKKELAARS DOEN GOUDEN ZAKEN – 
NINOVIETERS BETALEN DE REKENING
Wat voorafging...

Het aantal studies, publicaties en ver-
gaderverslagen van de Erfgoedraad 
die sinds jaar en dag de cultuur-his-
torische loftrompet schallen over de 
waarde van de “Abdijsite” en waarin 
wordt geijverd voor de opwaardering 
ervan, zijn niet te tellen. De gemeente-
raad had dus aan de stad opdracht ge-
geven om die eigendom omwille van 
deze cultuur-historische waarde zelf 
aan te kopen.

In september 2014 wordt de stad Nin-
ove echter in snelheid genomen door 
een Franstalige SPRL (Decor Hall) 
die het “huis Nijs” aan het Kerkplein 
34 te Ninove (inclusief de grote ach-
terliggende tuin aan de Kloosterweg 
die reikt tot aan de doorsteek onder de 
spoorweglijn) voor haar neus inkoopt. 
Jammer, maar helaas! 

Het kalf lijkt verdronken en van enig 
eerherstel valt nog maar weinig te ver-
wachten aangezien er door een ont-
wikkelaar (S.A. Sorinvest) , die sterk 
vervlochten is (door o.a. familieban-
den) met de oorspronkelijke koper, een 
project wordt ingediend voor het bou-
wen van 22 appartementen, een dozijn 
garageboxen en 26 parkeerplaatsen. 

In een poging om de meubelen een 

beetje te redden, worden “onderhan-
delingen” opgestart zodat minstens de 
monumentale voorgevel van de “ab-
dijkerk” zou te bezichtigen blijven. 
De onderhandelaars van de stad (van 
VLD - signatuur) laten Sp-a/Groen 
lovenswaardige verklaringen in de 
media afleggen met als doel de goege-
meente te laten geloven dat alles in het 
werk zal worden gesteld om een soort 
van tweede Kerkplein, mét parkje en 
groenvoorzieningen, uit de brand te 
slepen bij de onderhandelingen. Het 
moet zowaar een groene oase van rust 
worden, inclusief een ontsluiting voor 
de zwakke weggebruiker om de druk-
ke Weggevoerdenstraat te vermijden. 
Hallo!? Iemand die het stadsplan van 
Ninove wat beter kent dan wauwe-
lende Wouter met wandel-winkelfiets? 
Veel geblaat en weinig wol is intussen 
het handelsmerk van Wouter “Tegende 
Winckel” geworden. 

Wat is het resultaat van de knoeiboel 
van het stadsbestuur:

- van een parkje in een groene oase 
is met geen vergrootglas iets te be-
speuren; 

- het pleintje is gereduceerd tot een 
soort van “brede weg” die noodza-
kelijk is om de brandweerwagens 
toegang te verschaffen tot de site in 
geval van brand;

- Stad Ninove draait levenslang op 
voor de kosten van aanleg, verlich-
ting en onderhoud van dat zoge-
naamde “pleintje” zodat de toekom-
stige eigenaars/bewoners kosteloos 
kunnen genieten van de monumen-
tale westelijke abdijkerkgevel; 

- de ontwikkelaar heeft volledig zijn 
wil opgedrongen aan het gewillige 
stadsbestuur, waardoor hij, en niet 
de Stad, de voorwaarden bepaalde 
onder dewelke één en ander diende 
gerealiseerd te worden; 

- de ontwikkelaar realiseert boven-
dien een ongelooflijke meerwaarde 
met de nieuwe plannen. De cham-
pagnekurken zullen ongetwijfeld 
knallen.

Kortom, dit schepencollege heeft niet 
alleen bewust een historische kans 
laten liggen; het doet de Ninoofse be-
lastingbetaler ook nog eens opdraaien 
voor een groot deel van de kosten die 
enkel en alleen de toekomstige eige-
naars en bewoners ten goede zullen 
komen.

Het feit dat Schepen van Openbare 
Werken, Henri Evenepoel, ook nog het 
immo-kantoor De Burcht “runt”, zal 
hier waarschijnlijk niets mee te maken 
hebben. De vriendjes van de schepen, 
de zogenaamde happy-few, konden de 
plannen wel al inkijken in zijn immo-
kantoor.

Dit is deontologisch totaal onaan-
vaardbaar en is nogmaals het bewijs 
van de achterkamerpolitiek binnen het 
schepencollege. Het is duidelijk dat 
er totale normvervaging optreedt als 
dezelfde partijen té lang aan de macht 
blijven. In 2018 heeft de Ninovieter 
een unieke kans op een grote kuis. Het 
is hoog tijd!



Ninoofse middenstand moet eigen 
centrum-manager financieren
Stad Ninove kent een hele rits medewerkers wiens opdracht erin bestaat 
een welomschreven doelgroep bij te staan.  Al deze medewerkers worden 
betaald door de Ninoofse belastingbetaler of via één of ander subsidieme-
chanisme dat door een “hogere overheid” wordt gefinancierd.

Personen die een beroep doen op de 
dienst “sociale zaken” betalen geen 
bijdrage voor het advies en/of afge-
legde begeleidingstraject; personen 
die een beroep wensen te doen op de 
diensten van de integratieambtenaar 
kunnen dit volledig gratis; de carnava-
listen hoeven de Dienst Evenementen 
niet mee te financieren; enzovoort.

Maar Ho Ho Ho… De in Kerstman 
verklede bestuursmeerderheid gaat 
op strooptocht bij de lokale midden-
standers! Dezelfde middenstanders 
die – nota bene – al sinds jaar en dag 
geplaagd worden. Denk maar aan de 
parkeerproblematiek in het centrum, 
de retailcenters aan de stadsrand, de 
steeds groeiende leegstand in het cen-
trum die een aangenaam winkelgevoel 
nu ook weer niet bepaald bevordert, 
de pesterijen van OPC-parkeerbedrijf , 
het onbereikbaar zijn door openbreken 
en weer dichtgooien van straten zon-
der efficiënte coördinatie, etc..

Op de GR van november werd echter 
beslist dat de Ninoofse middenstan-
ders jaarlijks een solidariteitsbijdrage 
zullen betalen zodat een “Centrumma-
nager” kan worden aangesteld. Deze 

solidariteitsbijdrage zal jaarlijks, al 
naargelang de grootte van de commer-
ciële vestiging en de zone waarin ze 
gelegen is, tussen de 200 euro en 950 
euro bedragen.

Met andere woorden: de Ninoofse 
middenstand is de enige doelgroep die 
zijn eigen “adviseur” zal financieren. 
Dit is niets minder dan een supple-
mentaire belasting die de middenstan-
ders moeten ophoesten, alsof de toren-
hoge belastingdruk waarmee dit landje 
gezegend is nog niet volstaat.   De gel-
delijke honger van deze bestuursmeer-
derheid kent blijkbaar geen grenzen.  
En dit allemaal onder het goedkeurend 
oog en de welwillende medewerking 
van de Open VLD. Maar goed, de tijd 
dat die partij het voor de middenstan-
ders opnam, ligt dan ook alweer een 
tijdje achter ons.

En oh ja… als de “Middenstands-
melkkoe” dood gemolken is en de stal-
len van “Boer Zelf Standig” er trooste-
loos en desolaat bij staan, dan heb je 
nog altijd een heffing op de leegstand 
om postuum nog enige inkomsten te 
genereren van de overledene. Hoe sar-
castisch en pervers kan je zijn? 

UITNODIGING
NIEUWJAARS
R E C E P T I E
Hierbij worden 
alle leden, kiezers 
en sympathisanten 
vriendelijk uitgenodigd 
op de nieuwjaarsreceptie 
van Forza Ninove.

Deze gaat door 
op zondag 28 
januari om 
14.00 uur in 
zaal De Linde, 
gemeentehuisstraat 
42 te Meerbeke.

Wij zorgen voor een 
natje en een droogje!


