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Onze eigenheid-taal-cultuur-tradities 
staan op het spel in Ninove
NINOVIETER: 
GRIJP UW KANS 
VOOR HET  
TE LAAT IS!
Nog enkele maanden scheiden ons 
van de gemeenteraadsverkiezingen 
op 14 oktober. In tegenstelling tot 
wat men wel eens beweert, zijn deze 
verkiezingen geen “vriendenverkie-
zingen”. In oktober staat de toekomst 
van onze stad, onze kinderen en klein-
kinderen op het spel. De verfransing 
en vervreemding moet absoluut een 
halt worden toegeroepen, want dit 
stadsbestuur heeft er een zootje van 
gemaakt. Deze linkse coalitie is plat 
op de buik gegaan voor de islamlobby 
in de hoop een zo groot mogelijk deel 
van de steeds groter wordende groep 
moslimstemmen binnen te kunnen 
rijven. Dat hiervoor onze taal, cultuur, 
tradities en gebruiken op het altaar van 
de politieke correctheid worden geof-
ferd, is voor de linkse bestuurders van 
VLD-CD&V-SP.& en Groen slechts 
een detail. De gevolgen voor deze 
en volgende generaties zijn ronduit 
dramatisch. In deze Forza-krant vindt 
u de cijfers die boekdelen spreken.

Guy D’haeseleer: “Aan zijn geboor-
teplaats of huidskleur kan niemand 
iets veranderen. Maar het is wel 
de verantwoordelijkheid van de 

vreemdelingen in hoeverre men 
zich hier aanpast; bijdraagt tot onze 
economie; onze waarden, tradities 
en wetten respecteert. Wie Vlaming 
onder de Vlamingen wil worden kan 
hier een toekomst uitbouwen. De 
anderen hebben hier geen toekomst. 
Het gevoerde linkse beleid wordt de 
ondergang van onze stad. Ninove 
zal het Molenbeek aan de Dender 
worden, indien er geen radicale 
ommezwaai komt.”

Ik stel vast dat het nu de Ninovieters 
zijn die zich moeten aanpassen aan 
de “nieuwkomers” in plaats van 
andersom. Er wordt steeds meer 
Frans gesproken in onze stad; in het 
OCMW werken mensen die nauwe-
lijks Nederlands spreken; er werden 
hoofddoeken toegelaten in onze 
administratie; Tania De Jonge capi-
tuleerde na de vorige verkiezingen in 
het moskeedossier; we geven steeds 
meer toe aan de islamitische eisen 
(halal-vlees op de scholen, verplichte 
moskeebezoeken, feestdagen moeten 
van naam veranderen, enzovoort). 

Wie nu nog niet inziet dat het al 5 
NA 12 is, en er dus nood is aan ander 
bestuur dat komaf maakt met de 
pamperpolitiek, zal het nooit inzien. 
Wie nu nog stemt voor kandidaten van 
VLD, CD&V, SP.a en Groen, versterkt 
verder het proces van verfransing 

en vervreemding in onze stad. De 
verkiezingen van 14 oktober geven 
een unieke kans op een ander en beter 
bestuur. Grijp dus deze unieke gelegen-
heid, want nog eens 6 jaar links beleid 
betekent dat onze stad onleefbaar 
wordt en onze taal, tradities, cultuur 
en gebruiken plaats maken voor de 
waanzin van de multicultuur met alle 
gevolgen van dien. Forza Ninove 
strijdt niet alleen in de aanloop naar de 
verkiezingen voor het Vlaams karakter 
van onze stad, maar staat zes jaar lang 
op de barricaden om onze eigenheid te 
verdedigen.

Het is hoog tijd voor Forza Ninove!

Guy D’haeseleer
Lijsttrekker Forza Ninove 
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Cijfers immigratie Ninove  
zijn ronduit dramatisch

DE HELFT VAN DE “NIEUWKO-
MERS” ZIJN VREEMDELINGEN
Dat onze stad vervreemdt en verfranst 
merkt elke Ninovieter dagelijks in de 
straten en winkels. Uit het jaarverslag 
van de Politie blijkt dat de bevolkings-
aangroei steeds maar sterker wordt en 
dat maar liefst 50%.(!) van de nieuw-
komers vreemdelingen zijn. Dit is 
ronduit dramatisch en leidt op relatief 
korte termijn tot een onleefbare stad. 
Zeker gezien het feit dat het overgrote 
deel Franstaligen zijn die geen woord 
Nederlands spreken.

NINOOFSE SCHOLEN  
VERFRANSEN IN SNELTEMPO
In maart 2017 analyseerde gemeen-
teraadslid Ilse Malfroot de cijfers in 
verband met de ‘ontnederlandsing’ van 

onze stad. Intussen zijn er meer cijfers 
gekend. Deze zijn nog alarmerender 
dan vorige jaren. Uit nieuw studiemate-
riaal is gebleken dan de immigratie uit 
niet-Europese landen jaar na jaar stijgt. 
Intussen is 15,58% van Groot-Ninove 
van vreemde origine (cijfers STATBEL). 
Rekening houdend met het feit dat het 
overgrote deel van de vreemdelingen 
in de stad zelf woont, leidt dit tot de 
conclusie dat in bepaalde wijken de 
toestand ronduit onhoudbaar geworden 
is. In sommige delen van de stad zijn 
de autochtone Ninovieters bijna een 
minderheid.

Hierdoor komt het Nederlands in onze 
stad steeds meer onder druk te staan. 
Veel van deze inwijkelingen zijn immers 
het Nederlands niet machtig. Vooral het 
gemeenschapsonderwijs (Atheneum) in 
Ninove telt veel leerlingen van vreemde 
origine. In maart 2017 berekende 
Ilse Malfroot nog dat 27,19% van de 
leerlingen in het Atheneum anders-
talig waren (cijfers 2016). Dit aantal 
is intussen opgelopen tot 33,51%. 
Verdeeld over de 5 grootste scholen 
zijn meer dan 20% van de leerlingen 
anderstalig. 

Dat wil zeggen dat 1/5de van de leer-
lingen thuis geen Nederlands meer 

spreekt. Dat wil ook zeggen dat die 
vreemde ouders in de stad onze taal niet 
spreken en al hun boodschappen moeten 
doen in een vreemde taal. Nieuwe cijfers 
voor 2016 van Kind en Gezin tonen 
aan dat 32,2% van de Ninoofse ouders 
met schoolgaande kinderen (verdeeld 
over alle Ninoofse scholen) thuis geen 
Nederlands spreekt. 

Onze taal en cultuur komen dus steeds 
meer onder druk te staan. Het stadsbe-
stuur werkt deze evolutie nog meer in de 
hand.

Dany Goessens

Respect voor eigen tradities  
en cultuur: Mag het nog a.u.b.? 
Met de regelmaat van een Zwitserse 
klok komen Vlaamse tradities in het 
oog van politiek-correcte stormen. 
Een eerste aanval werd in 2016 op 
gang getrokken enkel maanden voor 
hét kinderfeest bij uitstek: Sinterklaas. 
Vooral zijn “zwarte” Pieten kregen het 
predicaat “racistisch” toebedeeld. En 
meteen waren er horden militanten die 
schande riepen tegen dit zogenaamd 
racistisch gekleurd kinderfeest. 

Verder worden in steeds meer scholen 
Halal-schoolmaaltijden aangeboden aan 
de leerlingen. Dus maaltijden waarvan 
het vlees afkomstig is van onverdoofd 
geslachte dieren die men laat dood-
bloeden. Dierenrechten zei u? Nooit 
van gehoord!

We mochten ook getuige zijn van het 
feit dat sommige scholen het schooljaar 
met een dagje uitstelden omwille van 

het “alom” gevierde “Suikerfeest”. We 
integreren ons kapot mijnheer!

Wat ik me in deze weleens durf af te 
vragen: zijn we in Vlaanderen/ Ninove 
nu helemaal aan het flippen geslagen? 
Want naast de heisa rond Sinterklaas, 
het Halal-vlees in scholen, is er ook 
nog de Moederkesdag-affaire, de 
Suikerfeest-verlofdag, de kerststal-
len-heisa, …. 

De Turks en Marokkaanse vlag op het balkon  
van het oud-stadhuis.



Dirk Van Herreweghe 

“ Stadsbestuur en scholen 
werken vervreemding en 
verfransing in de hand.”

Wat mogen we nog allemaal 
verwachten? Maar dat is wellicht voor 
een deel van de bevolking een “ver-van-
mijn-bed-show” zeker? 

Helaas niet! Ook in ons eigenste Ninove 
zijn de voorbeelden legio voor wat 
betreft de realisatie van de non-integra-
tie-politiek! Enkele voorbeelden van 
vorig jaar (2017):

- in maart 2017 werden in het 
St-Aloysiuscollege (IKORN) 
“Halal-hotdogs” aangeboden tijdens 
het carnavalsfeest (!) op de school. 
Neen: geen carnavalsgrapje.

- Middenschool Ninove bracht in het 
kader van de lessen levensbeschou-

wing een verplicht bezoek aan de 
moskee in St-Jans-Molenbeek. 
(Waarvan ken ik die naam nog?) 
Inclusief een Arabisch gebedsmo-
ment geleid door de plaatselijke 
Imam (er bestaan geluidsopnamen 
van);

- Basisschool “De Kameleon” verving 
het Paasfeest door een “Lentefeest” 
en stuurde de paashaas terug naar 
zijn voorvaderen: de Kelten! (die ook 
wel een zacht gekookt eitje lustten);

- Basisschool “De Wonderwijzer” te 
Meerbeke: “Om zo goed mogelijk 
tegemoet te komen aan de behoeften 
van onze kinderen”, konden de 
ouders, naar aanleiding van de 
schoolreis, onder de rubriek “diëten 
en allergieën“, aankruisen of men al 
dan niet Halal-voedsel wou. Men 
vertelde er nog bij dat de school “de 
regels van de bereiding zal respec-
teren en een attest van het slachthuis 
zal voorleggen“; 

- H.H. Harten (IKORN) 20/4/2017 
Bezoek aan (letterlijk zo vermeld) 
“Turkije aan de Leie” (Gent) inclu-
sief kennismaking met de Turkse 
cultuur. Na de verkiezingen van 
dictator Erdogan zal dit wel een 

stichtend “school”-voorbeeld van 
democratie geweest zijn; 

-  H.H. Harten (IKORN) juni 2017. 
De directie stuurt een brief aan de 
ouders om het schooljaar feestelijk 
af te sluiten en voegt onderaan een 
samenvatting in het Frans toe, alle 
taalwetgeving ten spijt. Waarom 
zou je als nieuwkomer in Ninove 
Nederlands leren als je immers op je 
wenken wordt bediend?

Wij zijn ons blijkbaar volop aan het 
“integreren” in culturen die ons van 
oudsher NIET per definitie “eigen” 
zijn. Mogen we met Kerst nog kalkoen 
in de oven schuiven? Mogen we vader 
en moeder bij gelegenheid nog proficiat 
wensen? Blijven straks nog enkel de 3 
wijzen uit het “Verre Oosten” de stille 
getuigen van het kerstverhaal, en mogen 
wij onze kinderen bij hun “Plechtige 
Communie” nog “rosbief en varkens-
gebraad met kroketten, groetenkrans 
en zwezerik” voorschotelen? Moet heel 
onze cultuur ten onder gaan aan dit 
soort van politieke correctheden? Als 
het van mij afhangt kunnen al die poli-
tiek correcte aanhangers “de (stoof)pot 
in”. Inclusief het huidige stadsbestuur 
die deze onverkwikkelijke praktijken 
in eigen stad zelfs in de hand werkt! 
Tijd voor ander en beter bestuur. Forza 
Ninove tekent hiervoor! “Respect voor 
onze tradities” daar gaat het om. Hoog 
tijd om dat te beseffen én ernaar te 
handelen! 

Dirk Van Herreweghe
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Capitulatie in moskeedossier 
zal Tania De Jonge veel 
moslimstemmen opleveren

De werken aan de Meerbeekse moskee 
zijn vergevorderd. Binnenkort kunnen 
de autobussen aanschuiven, net zoals 
dit trouwens het geval was bij de ille-
gale gebedsdiensten (inmiddels bijna 
9 jaar geleden), tot Forza Ninove de 
activiteiten liet stilleggen.

Dat deze démarche Tania De Jonge 
stemmen zal opleveren staat buiten 
kijf. De steeds groter wordende groep 
moslims in onze stad, zal ongetwijfeld 
tevreden zijn met het cadeau dat ze van 

de burgermoeder hebben gekregen, en 
haar bedanken met een stem bij de ge-
meenteraadsverkiezingen. 

De gevolgen voor de buurt, de Meer-
bekenaren en bij uitbreiding onze stad, 
zijn ronduit catastrofaal. Het zal een 
aanzuigeffect hebben om moslims uit 
het Brusselse en de buurt zal in snel-
tempo vervreemden. In de Burgerkrant 
stelt de VLD dat de moskee een mid-
del tot integratie zal zijn. Hoe naïef kan 
men zijn! Op welke planeet verbleven 
de profeten van de Ninoofse VLD de 
laatste jaren? Zijn er niet genoeg voor-
beelden van steden die als gevolg van 
de aanwezigheid van een moskee op-
gezadeld worden met immense samen-
levingsproblemen?

Deze onbegrijpelijke bocht van het Ni-
noofse stadsbestuur in dit dossier, zal 
de geschiedenisboeken ingaan als de 
meest nefaste politieke beslissing van 
de jongste decennia. Het zal de maat-
schappelijke problemen alleen maar 
vergroten. 

Bij deze roep ik iedere Ninovieter, die 
van mening is dat een moskee in onze 
stad de integratie zal bevorderen, op 
om voor Tania De Jonge te stemmen! 

Indien u echter van mening bent dat 
deze beslissing onze stad zal opzade-
len met een heleboel maatschappelij-
ke problemen waarvan onze kinderen 
en kleinkinderen de gevolgen zullen 
dragen, stem dan op 14 oktober For-
za Ninove. Het stemhokje is de enige 
plaats waar u deze monstercoalitie kan 
afstraffen.

Guy D’haeseleer

FORZA NINOVE START FORZA TV!

Forza Ninove is campagnematig altijd al een 
trendsetter geweest in onze stad. We hebben 
dan ook beslist om tijdens de campagne een 
versnelling hoger te schakelen en naast de 
traditionele pamfletten en Forza-kranten, te 
starten met Forza TV. Met heuse beeldversla-
gen willen we op een eigentijdse manier onze 
boodschap bij de Ninoofse kiezer brengen.  
U kan onze beeldverslagen bekijken op  
onze Forza Ninove-facebookpagina;  
op onze website www.forzaninove.be  
of op het Forza TV-Youtube-kanaal. 

Veel kijkplezier!

De werken aan de moskee op  
de Edingsesteenweg zijn bijna voltooid.


