
Hier

‘We laten de opbrengst 
van de windturbines 
maximaal ten goede 
komen van onze 
inwoners.’

IN NINOVE WAAIT DE WIND 
VOOR IEDEREEN
In Ninove maken we werk van de 

overgang naar hernieuwbare 

energie. De stad startte een 

project op rond de komst van 

windturbines op grondgebied van 

Ninove. Bijkomend goed nieuws: 

de opbrengsten moeten maximaal 

de Ninovieter ten goede komen.

Met windturbines valt immers flink 

wat geld te verdienen: een jaarlijkse 

vergoeding van 25.000 euro per 

turbine is niet abnormaal. In de 

meeste gevallen gaat die vergoeding 

naar de individuele eigenaars van de 

gronden waarop de turbines komen. 

“In Ninove pakken we het anders 

aan,” vertelt schepen van Leefmilieu 

en Klimaat Wouter Vande Winkel, “De 

stad heeft eigen gronden in 

Denderwindeke en Meerbeke op de 

markt gebracht voor de realisatie van 

windturbines, zodat de opbrengsten 

daarvan de Ninovieter ten goede 

komen. Bovenop die vergoeding moet 

elke ontwikkelaar ook een fonds 

oprichten dat rechtstreeks projecten 

voor de buurt financiert. Deelnemers 

kunnen bovendien nog andere 

voorstellen doen die de stad ten 

goede komen.”

Wie de windturbines wil bouwen 

moet bovendien op een hele reeks 

andere criteria goed scoren. Zo mikt 

het project op een hoge graad van 

rechtstreekse financiële 

participatie van inwoners. 

“Ninovieters zullen dus zelf kunnen 

investeren in de turbines en van het 

rendement op die investering kunnen 

genieten,” vertelt BCSD-lid Jordy De 

Dobbeleer, “Tel alles samen en we 

zorgen er hier voor dat de wind voor 

elke inwoner waait en niet voor de 

aandeelhouders van de grote 

energiereuzen.”

in Ninove

Waterpark Burchtdam

Iedereen op de fiets

Wandeling Burchtdam op 26 april
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HIER

Yves de Roder, voorzitter Groen Ninove
DROOMT VAN WATERPARK BURCHTDAM ALS EXTRA GROENE LONG

Straalt het lentezonnetje uitnodigend? Stap dan eens de fiets op en 

breng een bezoekje aan de volkstuinen ter hoogte van de Denderstraat. 

Het is de plek bij uitstek om een blik te werpen op de nieuwe groene 

long die het stadsbestuur wil realiseren: Waterpark Burchtdam.

Groen Voorzitter Yves de Roder, liefhebber van bomen, is alvast enthousiast 

over de plannen: “Ninove heeft absoluut nood aan een tweede, rustige 

groenzone op wandelafstand van het centrum, een plek waar je even een frisse 

neus kan halen en kan genieten van de natuur!” 

En die natuur mag gerust wat ruiger zijn dan wat je in een doordeweeks 

stadspark zou verwachten. “Vanop de volkstuintjes heb je niet alleen een 

prachtig zicht op die open ruimte die we gelukkig nog hebben in Ninove,” vertelt 

de Roder, “maar de volkstuintjes zelf zijn een uitstekend voorbeeld hoe mooi 

natuur kan zijn die zijn gang mag gaan.”

De stad heeft nog twee andere doelen voor ogen. “Het nieuwe park moet extra 

buffercapaciteit voor water creëren tijdens natte periodes. Begin maart 

konden we nog zien dat de Dender hier heel gevoelig voor is,” vertelt schepen 

van Leefmilieu Wouter Vande Winkel, “Met een aantal zachte 

fietsverbindingen willen we bovendien fietsers de mogelijkheid geven de 

drukke Brusselstraat te vermijden.” 

Op 26 april brengen we alvast een bezoekje aan de terreinen samen met 

Vlaams parlementslid Mieke Schauvlieghe. Afspraak om 10u aan JC De 

Kuip op het Dr. Hemerijckxplein!

"Waterpark Burchtdam moet een plek worden waar je op wandelafstand van het centrum een frisse neus kan halen," vertelt Groen Voorzitter 
Yves de Roder.
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‘Vijftig vrachtwagens per 
dag door onze woonwijken? 
Nee bedankt !’

NINOVE ZET KWETSBARE 
GROEPEN OP DE FIETS

Het Sociaal Huis van onze stad zet samen met de vzw jeugdopbouwwerk Lejo 

en vzw Teledienst een compleet fietstraject op voor kwetsbare groepen. Zo 

werden er in januari en februari Repaircafés georganiseerd, waar deelnemers 

inbeslaggenomen fietsen leerden herstellen. Die herstelde fietsen worden 

vervolgens in het voorjaar gebruikt voor fietslessen voor volwassenen. 

Die fietslessen vormen de logische verdere stap. De lokale politie en centrum 

voor basiseducatie Leerpunt nemen de theorielessen op zich, de sportdienst 

geeft de praktijklessen. Aan de deelnemers die de fietslessen tot een goed 

einde brengen, wordt dan – als ze dit willen – een fiets geschonken.

BCSD-lid Jordy De Dobbeleer weet dat fietsen niet altijd evident is voor 

verschillende groepen in onze samenleving. “De cliënten van het OCMW konden 

in het verleden al op fietsles, maar hier gaan we toch een mooie stap verder. 

GEEN LEEMONTGINNING

In 2020 komen er eindelijk 

NIEUWE BUSSEN OP DE LIJN 

NINOVE-BRUSSEL, blijkt uit een 

parlementaire vraag van Groen-

parlementslid Elisabeth 

Meuleman. BCSD-lid Jordy De 

Dobbeleer juicht het nieuws toe: 

“Niet alleen het comfort voor de 

reiziger verbetert, maar nieuwe 

bussen verhogen ook de 

betrouwbaarheid van de 

dienstverlening.”

Wie met de fiets of met de wagen 

over ROOST IN 

DENDERWINDEKE ging, kon maar 

beter een stel goede 

schokdempers hebben. “Daar is 

met de nieuwe asfaltering van het 

traject gelukkig verandering in 

gekomen,” vertelt schepen van 

Openbare Werken Wouter Vande 

Winkel, “Ook de KATTESTRAAT 

IN OKEGEM EN DE ECHEL IN 

POLLARE kregen een nieuwe 

asfaltlaag.” 

AUTODELEN enkel voor de 

grootsteden? Daar denken wij 

anders over. Ninove start met een 

autodeelactieplan een ambitieus 

programma op rond gedeelde 

mobiliteit. “De stad stelt niet 

alleen een AANTAL EIGEN 

DIENSTWAGENS TER 

BESCHIKKING VAN DE 

INWONERS, ER KOMT OOK 

ONDERSTEUNING VOOR 

PARTICULIER AUTODELEN IN DE 

WIJKEN EN DEELGEMEENTEN,” 

vertelt voorzitter Yves de Roder.

Groen Ninove heeft sinds kort een 

NIEUWE WEBSITE: 

www.groenninove.be 

JORDY DE DOBBELEER 
Lid BCSD
jordy.dedobbeleer@groen.be

YVES DE RODER
Voorzitter Groen Ninove
yves.deroder@groen.be

Met het herstellen van oude fietsen 

in Repaircafés krijgen handige 

jongeren de kans om zich te tonen. 

Wie weet duikt er wel een nieuwe 

talentvolle ‘mecanicien’ op?”

Dit laagdrempelig traject biedt ook de 

kans op ontmoeting en om het 

Nederlands te oefenen voor wie dat 

nog onvoldoende machtig zou zijn. 

Meer mobiliteit biedt bovendien extra 

kansen op de arbeidsmarkt. We zijn 

alvast benieuwd naar de resultaten 

van deze unieke samenwerking 

tussen verschillende actoren in onze 

stad.

Het stadsbestuur heeft voet bij stuk 

gehouden in het gevoelige dossier 

rond de leemontginning en de 

opvulling van de leemputten in de 

Diepe Straten in Outer. Geen vijftig 

vrachtwagens dus doorheen wijk Hof 

ter Duyst en de Denderhoutembaan!

Groen voorzitter Yves de Roder haalt 

opgelucht adem. “De ontginning maar 

vooral de opvulling van de 

leemputten met ontsluiting dwars 

door een woonwijk en langs een 

drukke route voor scholieren richting 

centrum was een krankzinnig idee,” 

vertelt de Roder, “Gelukkig hield het 

bestuur het been stijf en werd de 

vergunningsaanvraag geweigerd.” 

Een nieuwe vergunningsaanvraag kan 

nog steeds opduiken, maar de huidige 

procedure die de stad won, stemt 

hoopvol. “De stad heeft in haar 

weigering het argument van 

verkeersveiligheid aangehaald en 

haalde ook in beroep haar slag thuis,” 

vertelt schepen van Leefmilieu 

Wouter Vande Winkel, “Elke 

vergunningsaanvraag zal dus 

diezelfde toets moeten doorstaan en 

dit eerste oordeel is alvast duidelijk."
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Je ziet ze overal in de 

deelgemeenten en het centrum 

opduiken: de accentverlichting ter 

hoogte van zebrapaden. “Met die 

bijzondere verlichting lichten we er de 

drukke zebrapaden letterlijk uit,” 

vertelt schepen van Mobiliteit Wouter 

Vande Winkel, “Geen overbodige luxe 

voor voetgangers en fietsers, in het 

bijzonder tijdens donkere maanden of 

bij regenweer!”

1
Met het tragewegenproject krijgen 

weinig comfortabele buurtwegen 

een flinke upgrade. Zo ook het 

wegje tussen de Kapelle- en Sint-

Berlindisstraat in Meerbeke. “Een 

modderig baantje steken we in 

halfverharding,” vertelt Meerbeeks 

BCSD-lid Jordy De Dobbeleer, “Op die 

manier kunnen voetgangers en 

fietsers het drukke kruispunt van de 

Nieuwstraat en Herremansstraat 

vermijden.”

2
De stad investeert veel tijd en 

energie in de aanpak van 

sluikstorten. Vrijwilligers worden 

waar mogelijk ondersteund en zijn het 

aanspreekpunt op het terrein. “De 

inspanningen van de stadsdiensten 

zelf werpen ook hun vruchten af,” 

vertelt voorzitter Yves de Roder, “Het 

aantal geïdentificeerde daders stijgt 

en die krijgen stuk voor stuk een 

boete bovenop de kosten van het 

opruimen.”

3
De stadsrandparking aan de 

Mallaardstraat kent veel succes 

en doet wat ze moet doen: 

wagens uit het centrum houden! 

Het stadsbestuur plaatste er vanuit 

datzelfde idee ook fietskluizen. “Op 

die manier kan wie in Ninove werkt 

zijn wagen op de Mallaardparking 

parkeren en met de fiets de laatste 

paar honderd meter naar het centrum 

afleggen,” vertelt schepen van 

Mobiliteit Wouter Vande Winkel.

4

© Wouter Vande Winkel © Wouter Vande Winkel © Jordy De Dobbeleer © Jordy De Dobbeleer



Doeners uit Ninove lopen op kop in een eerlijke, 
gezonde en menselijke samenleving. Geef ze een duwtje in de rug. 
Doe mee met politiek waar je blij van wordt.

WANDELING WATERPARK 
BURCHTDAM

ZONDAG 26 APRIL - 10U 
JC DE KUIP - DOKTER HEMERIJCKXPLEIN 

NINOVE

Op zondag 26 april wandelen we samen met Vlaams Parlementslid 
Mieke Schauvlieghe en Schepen van Leefmilieu en Klimaat  Wouter Vande 

Winkel naar het nieuwe waterpark Burchtdam. 

Kom meer te weten wat de plannen van de stad zijn voor deze  nieuwe 
groene zone, op wandelafstand van centrum Ninove!

We spreken om 10U af aan Jeudgcentrum De Kuip (Dokter 
Hemerijckxplein in Ninove). Aan de volkstuintjes wacht 

ons  een drankje en een hapje.

Tot dan!

Groen Ninove 

Yves de Roder

Peyenbeek 2B

9400 Denderwindeke

info@groenninove.be

www.groenninove.be 

     www.facebook.com/groenninove

      @groenninove

Verantwoordelijke uitgever: Yves de Roder,
Peyenbeek 2B, 9400 Ninove

Deze krant is informatief drukwerk en valt dus niet onder de 
regels van reclamedrukwerk. Hier wordt waterloos gedrukt bij 
Eco Print Center. Zo vermijden we een energieverslindende 
droogoven, sparen we liters water uit en werken de drukkers in 
een gezonde werkomgeving.  Niets in deze uitgave mag worden 
vermenigvuldigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van 
de uitgever.


