Openbare vergadering
Vragen, voorstellen en interpellaties
AP2. Interpellatie en voorstel van raadslid Stijn Vander Elst gericht aan de burgemeester
en de schepenen bevoegd voor lokale economie, parkeerbeleid, evenementen en
cultuur betreffende het uitbreiden van terrasruimten voor horeca tijdens de
zomermaanden
Volgende motivering wordt door de heer Stijn Vander Elst in zijn interpellatie en voorstel vermeld:
“Ik wil het stadsbestuur vragen om een voorstel te onderzoeken om onze cafés tijdens de
zomermaanden te ondersteunen door het creëren van meer terrasruimte.
Met dit voorstel, dat zal overlegd moeten worden met de horeca en middenstand en in
overeenstemming zal moeten zijn met de maatregelen die door de Nationale Veiligheidsraad
worden beslist, denk ik dat we een kans kunnen bieden om cafés meer omzet te kunnen laten
draaien en onze stad toch wat levendig te houden tijdens de zomermaanden, zij het dan niet met
grote evenementen die helaas niet meer kunnen doorgaan, maar wel met gezelligheid op
kleinschalige basis.
Het voorstel vertrekt vanuit de redenering dat als de cafés toelating te krijgen om terug open te
gaan in de loop van juni (als de situatie onder controle blijft), zij aan capaciteit zullen inboeten
door de veiligheidsmaatregelen, zoals voldoende afstand tussen tafels, niemand meer aan de toog
laten staan of zitten, enz. Dit zal een impact hebben op de beschikbare ruimte zowel binnen het
café als op de terrassen buiten. Met dit voorstel hoop ik dat we de terrascapaciteit kunnen
uitbreiden voor de Ninoofse horecazaken.
Dit kan door het uitbreiden van bestaande terrassen met aangrenzende ruimte en/of
parkeerplaatsen. Tijdens de zomermaanden krijgen bestaande horecazaken de mogelijkheid om
hun huidige terrasruimte uit te breiden met aangrenzende ruimte en/of parkeerplaatsen. Dit kan op
de zondagen (sluitingsdag winkels) met optioneel ook andere dagen in de week. Inname
parkeerplaatsen voor terrassen kan ook overlegd worden met aangrenzende handelszaken.
Dit kan ook door nieuwe terrasruimte creëren. Tijdens de zomermaanden worden bepaalde pleinen,
zoals het grote Ninia-plein aan de Centrumlaan, niet benut. Andere pleinen kunnen het op een
aantal dagen ook met wat minder parkeercapaciteit stellen. Op deze pleinen zouden we
terrasruimte kunnen inrichten voor Ninoofse cafés die zo extra terrasruimte kunnen uitbaten.
De technische dienst kan logistieke ondersteuning bieden (leveren van tafels, stoelen,…). Op de
pleinen kunnen ook podia of kiosken geplaatst worden voor kleine optredens van lokale artiesten
en bands die we op die manier toch nog een financieel duwtje in de rug kunnen geven via de dienst
Cultuur bijvoorbeeld. Cafés kunnen in onderling overleg afspraken maken over gebruik van
gezamenlijk materiaal (koelkasten, toog) en de inzet van personeel.
Indien men dit vanaf juli wil mogelijk maken (nogmaals, ook indachtig de komende beslissingen
van de Veiligheidsraad van wat mag en kan) dan moet het voorbereidend werk de komende weken
gebeuren.
Onze fractie vraagt de goedkeuring van het volgende voorstel:

1)

het uitbreiden van bestaande terrassen met aangrenzende ruimte en/of parkeerplaatsen
tijdens de zomermaanden mogelijk maken, in overleg met horeca en middenstand.
2)
het creëren van bijkomende terrasruimte voor horeca tijdens de zomermaanden op
pleinen of via de inname van ander openbaar domein, waar mogelijk, in overleg met
horeca en middenstand.”

AP3. Voorstel van raadslid Ilse Malfroot tot het plaatsen van fietsenrekken in sociale
woonprojecten
Volgende motivering wordt door mevrouw Ilse Malfroot in haar voorstel vermeld:
“In Ninove bevinden er zich een aantal sociale woonprojecten. Bepaalde huisjes zijn relatief klein,
waardoor bergruimte relatief beperkt is. Uiteraard zorgt dit voor de nodige opbergproblemen voor
de bewoners.
Stad Ninove spoort haar bezoekers aan om meer de fiets te nemen, en bepaalde bewoners nemen
die oproep zeer serieus. Er wordt massaal geïnvesteerd in (elektrische) fietsen, wat we enkel
kunnen toejuichen. Doch stoten de bewoners van sociale woonwijken op problemen om
(elektrische) fiets te stallen.
Woningen en indien beschikbaar, garages, zijn volgepropt met ander materiaal, omwille de
beperkte woonruimte. Zodoende wordt de (elektrische) fiets in de tuin of in de gang gestald. In de
tuin wordt de fiets niet alleen blootgesteld aan regen en andere weersomstandigheden, alsook aan
diefstal.
In de gang staat de fiets eveneens in de weg en belemmert hij een veilige doorgang.
Rekening houdende met bovenstaande argumenten wil ik de schepen verzoeken om te voorzien in
een afgedekte fietsenstalling in sociale woonwijken, zodanig dat de fietsen niet meer in huis dienen
te worden gestald.”

AP4. Interpellatie van raadslid Ilse Malfroot aan schepen Arents over de projectsubsidie
die de Vlaamse regering verleent aan lokale besturen voor de opvang van kinderen
van werkende ouders
Volgende motivering wordt door mevrouw Ilse Malfroot in haar interpellatie vermeld:
“Sinds 15 mei zijn de scholen opnieuw opengegaan, helaas kunnen nog niet alle kinderen naar
school. Scholen moeten dus in principe nog altijd noodopvang organiseren voor kinderen die nog
geen les krijgen en van wie beide ouders buitenshuis moeten werken.
"De capaciteit van de scholen vermindert enorm, omwille van de veiligheidsmaatregelen. We
kunnen maar halve klassen vullen, hoort men in het onderwijs. Er moet zowel lesgegeven worden
op school als aan kinderen die nog niet naar school mogen. Dan is er ook nog de begeleiding van
kwetsbare kinderen.”
Daarom keurde de Vlaamse regering op 15 mei 2020 het besluit goed dat de projectsubsidie regelt
aan de lokale besturen voor de organisatie van de noodopvang van schoolkinderen vanaf 15 mei.
Het gaat om een bedrag van:
• voor de inzet van personeel: 20 euro per effectief opgevangen kind per volledige dag en 10
euro per effectief opgevangen kind per halve dag
• voor de inzet van infrastructuur: 10 euro per effectief opgevangen kind
Tijdens de vorige gemeenteraad wees ik de schepen op het tekort aan opvangplaatsen voor
kinderen van werkende ouders. Ik stelde tevens voor om voorrang te verlenen aan kinderen van
werkende ouders. Helaas keurde de meerderheid dit voorstel af. Voorrang verlenen aan kinderen
van werkende ouders, bleek immers discriminerend, volgens schepen Arents.
Vandaag, voorziet de Vlaamse regering dus 30 euro per dag per kind. ’t Kadeeken blijkt volzet te
zijn, maar een aantal stadsgebouwen, zijnde de gemeentelijke buurthuizen, staan leeg en kunnen
perfect dienen voor buitenschoolse opvang.
Hierover heb ik volgende vragen:
zal de stad nu voorzien in opvang voor kinderen van werkende ouders, gezien het
toekennen van de projectiesubsidie? Indien niet, waarom niet?
Vindt schepen Arents, dit voorstel van de Vlaamse regering ook discriminerend ten aanzien
van andere ouders?
Welke buurthuizen zullen worden ingericht voor de opvang?”

AP5. Interpellatie van raadslid Rudy Corijn aan de schepen van sport in verband met de
realisatie van kunstgrasterreinen
Volgende motivering wordt door de heer Rudy Corijn in zijn interpellatie vermeld:
“Toelichting:
Gedurende de lopende legislatuur voorziet deze coalitie financiële middelen tot het aanleggen van
bijkomende kunstgrasvelden.
Men meldt mij enig gebrek aan duidelijke communicatie vanuit het college en tevens tegenstrijdige
berichten van leden van het college.
Ik had dan ook graag duidelijkheid gekregen ter zake.
Vragen:
Wordt er in 2020 de effectieve realisatie/aanleg van bijkomende kunstgrasvelden voorzien en zo ja
op welke locaties ?
Werd er na de goedkeuring van het meerjarenplan 2020-2025 in december 2019 een oproep tot indienen van een aanvraagdossier gericht naar de diverse clubs. Zo ja: wanneer , binnen welk kader
en op welke wijze ?
Welke een aanvraagdossiers zijn momenteel lopende en wat is de stand van zaken en de
planning?”

AP6. Interpellatie van raadslid Guy D'haeseleer over de reorganisatie van de wekelijkse
markt
Volgende motivering wordt door de heer Guy D’haeseleer in zijn interpellatie vermeld:
“Motivatie
Vanaf volgende week zal de wekelijkse markt opnieuw kunnen doorgaan, weliswaar met een
beperking tot kramen.
1) Waarom kon de markt niet geopend worden vanaf 19 mei?
2) Wanneer en met wie werd het voorstel om de markt op te splitsen in drie delen overlegd?
Graag een detail van alle data en gesprekspartners. Op basis van welke informatie werd er
gespeeld met deze piste?
3) Op welke manier werden de handelaars ingedeeld in groepen?
4) Op welke manier werd er rekening gehouden met de belangen van de Ninoofse
marktkramers?”

AP7. Interpellatie van raadslid Wassim Hassine aan de burgemeester in verband met het
jongerenwelzijn tijdens de coronacrisis + hieraan gekoppeld voorstel tijdelijke
speeltuintjes
Volgende motivering wordt door de heer Wassim Hassine in zijn interpellatie en voorstel vermeld:
Toelichting:
De coronacrisis heeft niet enkel een impact op onze economie en specifiek op onze lokale economie
in Ninove. Wie vooral écht de impact voelt van de deze crisis, zijn de jongeren. Het welzijn van de
jongeren is een belangrijk aandachtspunt tijdens deze crisis.
Er is sprake over ruimte voor studenten om te studeren, maar veel van die studenten kunnen niet
naar studentensteden zoals Gent of Brussel. Er zullen dus dit jaar meer studenten in hun eigen
gemeente moeten studeren.
Ook wil ik even stilstaan over de speeltuintjes in onze stad en de psychologische impact op kleine
kinderen.
Vragen:

A) Studenten en de blok
- Hoeveel studenten hebben vorig jaar gebruik gemaakt van de faciliteiten van onze stad
om te studeren in hun ruimtes?
- Hoeveel was dit op zijn maximum per dag?
- Hoeveel studenten hebben zich ingeschreven voor deze blokperiode?
- Zijn er plannen om extra grote ruimtes vrij te maken?
- Hoeveel plaatsen kunnen er maximaal gecreëerd worden?
- Is er gedacht aan overleg met sociaal/religieuze/culturele organisaties om meer ruimte
te gaan voorzien?
B) Speelpleinwerking
- Hoe staat het met de voorbereiding hiervan?
- Gaat deze normaal door?
- Als er minder kinderen kunnen bijeenkomen, wordt dan de werking op verschillende
plaatsen gegeven?
- Gaat de mobiele speelpleinwerking, nl in de wijken en buitengemeenten door?

Bijkomend voorstel tijdelijke speeltuintjes
Toelichting:
Door de coronacrisis zijn er veel kwetsbare groepen ontstaan. Waar ik even op wil focussen met mijn voorstel, is de
middenstand (en horeca in de stad). Veel drukbezette plekken gaan binnenkort opnieuw opengaan, zoals de Graanmarkt
bijvoorbeeld. Er zijn in Ninove een paar populaire hotspots waar mensen samenkomen. Door extra mensen te kunnen laten
komen naar die hotspots, help je er de middenstand en de horeca mee als stadsbestuur.
Als kinderen willen spelen, gaan jonge ouders of grootouders meestal naar een speeltuintje in de buurt. Maar daar is bv
geen horeca waar de ouders iets kunnen drinken. Daarom stel ik voor om als stad een paar mobiele speeltuintjes aan te
kopen en die te plaatsen op bv de Graanmarkt. Dan kunnen de ouders iets drinken én kunnen de kindjes spelen in het
speeltuintje. Win-win situatie dus.

AP8. Voorstel van raadslid Jan Arijs tot het benoemen van Wesley Sonck tot ereburger
van de stad
Volgende motivering wordt door de heer Jan Arijs in zijn voorstel vermeld:
“Het is al heel vaak gezegd, ons land gaat door een ongeziene en ernstige crisis waar heel wat
mensen, ondernemers en organisaties het slachtoffer van zijn.
Opvallend en ongezien is wel de inzet van mensen die terecht alle waardering voor hun inzet
verdienen omdat ze belangeloos hulp en ondersteuning bieden aan al wie het nodig heeft.
De verplichte lockdown heeft ook in deze periode geleid tot heel wat creativiteit op sociale media
en uiteraard ook in televisieprogramma’s. Zo krijgen we onze sportieve Ninovieter Wesley Sonck
elke keer te zien in het tv programma “De Containercup”. Daarin liet co-presentator Pedro verstaan
dat het toch wel goed zou zijn mocht Wesley Sonck met zijn verdiensten uit het verleden in
aanmerking kunnen komen voor het ereburgerschap van zijn stad.
Ik denk dat we die voorzet kunnen binnenkoppen.
Wesley Sonck is immers een echte Ninovieter. Hij is hier opgegroeid en leerde er voetballen bij VK.
En dat is hem niet slecht uitgekomen. Zijn prestaties bleven niet onopgemerkt. Scouts loodsten
hem via RWDM naar toenmalige Belgische toppers als Germinal Ekeren en RC Genk. Wesley was
gelanceerd en groeide uit tot een nationale vedette, scoorde liefst 24 keer voor de Rode Duivels in
55 interlands. En hij schopte het zelfs tot sterkhouder bij Europese topploegen als
Mönchengladbach en Ajax.
In 2002 kreeg hij de felbegeerde Gouden Schoen als spits bij RC Genk. Ik vermoed dat het lang
zou kunnen duren eer we nog eens een Ninovieter mogen huldigen voor de hoogste
voetbalonderscheiding in België.
Op het einde van zijn carrière keerde hij terug naar Belgische voetbalvelden. Vooral in het Jan
Breydelstadion maakte hij nog het mooie weer.
Maar hoe kon het ook anders: als rechtgeaarde Ninovieter koos hij ervoor om nog even de
voetbalschoenen aan te binden bij eersteprovincialer Appelterre, bij wie op dat moment zijn broer
Kevin de aanvoerdersband droeg.
Wesley woont nog steeds in zijn geliefde Wortelstad. Hij zal niet nalaten, als de gelegenheid zich
voordoet, om zijn band met Ninove in de verf te zetten. En zelfs tijdens het jaarlijkse carnaval laat
hij zich niet onbetuigd. Een aandachtige toeschouwer zal hem wellicht al eens zien opduiken
hebben, verkleed in een of ander actueel thema.
De verdiensten van Wesley Sonck voldoen volledig aan de voorwaarden van het
gemeenteraadsbesluit van 15 september 2015 waardoor het gepast zou zijn hem uit te roepen tot
ere burger van de stad. Uiteraard kan dat pas gebeuren nadat deze gezondheidscrisis achter de
rug is.
We moeten ons bewust zijn van het feit dat er uiteraard nog Ninovieters in aanmerking komen
voor dit ere burgerschap, zowel uit sportmiddens, als uit cultuur- en kunstmiddens.
Het zou dan ook gepast zijn om jaarlijks iemand aan te duiden, het zij nu, hetzij postuum.
Voorwaarden voor het ereburgerschap zijn:
o daadwerkelijk bijdragen of bijgedragen hebben tot het welzijn of de welvaart van de stad Ninove
o bijdraagt of bijgedragen hebben tot de bekendheid en de uitstraling van stad op Vlaams, nationaal of
internationaal gebied
o zich daadwerkelijk bijzonder verdienstelijk maken of gemaakt hebben voor de stad Ninove en zijn
inwoners.
Graag had ik dan ook volgend voorstel ter stemming voorgelegd:

De heer Wesley Sonck benoemen tot ereburger van onze stad. De viering kan dan gebeuren nadat
de gezondheidscrisis achter de rug is en er opnieuw plechtigheden mogen worden georganiseerd.
Eens benieuwd wat zijn co-presentator Pablo hierop aan te merken zal hebben.”

