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natuur- en recreatiegebied Frythout met fiets- en
• Het
wandeldoorsteken.
heraanleg M. Vermeeschlaan en Wanninckhove en
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De noodzakelijke ICT vernieuwing, voor een optimale
dienstverlening.

• Bebloeming van onze gemeente.

wonen, met behoud van het groene en
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verkavelingen Beekhoekstraat en J.F. Gellyncklaan,
project Van Hemeldonckstraat-Onderwijsstraat,
project Weldadigheidsstraat,
RUP Grensstraat II,
uitbouw sociaal verhuurkantoor, ...

Het nieuwe bestuur heeft er zijn eerste jaar bijna opzitten. Een eerste jaar betekent uiteraard ook inwerken.
Het kartel CD&V-Open VLD heeft in het belang van de gemeente de nieuwe bestuurders met de beste
zorgen ondersteund in deze overgang. Helaas moeten we tegelijkertijd vaststellen dat we, als slechte
verliezers, lijken zouden hebben achtergelaten in de kasten van het gemeentehuis.
Een jammerlijke uitspraak voor de inzet van onze gedreven mandatarissen en bovendien zonder
fundament.
We zijn ondertussen lang en ver genoeg verwijderd van de meerderheidszetels om het huidige beleid een
eerste keer grondig te evalueren. We kwamen spijtig genoeg voor Hove terug van een erg kale reis…

FANMAIL
STAND VAN ZAKEN
OKTOBER 2013

vonden slechts één eigen nieuw initiatief, de 7 milesrun. Voor de rest is het erg windstil rond een
• We
heel aantal belangrijke dossiers: de Geelhandlaan, een intensievere samenwerking tussen OCMW en

1913

gemeente, de beloofde belastingverlaging,…

voerde wel een belasting door op nachtwinkels, waarin men de middenstand om advies vroeg,
• Men
maar toen dit negatief bleek te zijn, was de middenstand plots geen formeel adviesorgaan. Inspraak

en participatie waren dat niet basisbeginselen van deze nieuwe meerderheid? De afwezigheid van de
bestuurders op tal van Hovese activiteiten en adviesraden is in deze ook opmerkelijk.

het eerste jaar werden wel heel veel punten afgevoerd op de agenda van de gemeenteraad, dossiers
• Inblijken
vaak onvolledig. Weinig transparantie die het moeilijk maken om de meerderheid correct te
bevragen.

bestuur slaagde er ook niet in om een nieuwe GECORO op te richten.
• Het
De provinciale deputatie keurde de samenstelling af omdat ze niet voldoet

aan de wettelijke bepalingen en algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

Het kartel blijft echter van mening dat ze goed bestuur wil steunen.
We zullen dan ook constructief oppositie blijven voeren.
U hebt recht op een topgemeente zoals Hove er altijd een geweest is!
Wim Bollaert			
Voorzitter CD&V		

Thomas De Boe
Voorzitter Open VLD

Ook wij zoeken
de verandering…
Vind je dit leuk?
Ga dan naar
www.facebook.com/
fanvanhove

V.U. Thomas De Boe - Mechelsesteenweg 99 - Hove

• Heraanleg Geelhandlaan met duurzame keuze voor

2013

?

VERNIEUWEND GEMEENTEMANAGEMENT
DE DORPSKERNVERNIEUWING

BESTE HOVENAAR,
Dankzij uw steun en vertrouwen mocht ik deze aangename gemeente 24 jaar besturen, met
verschillende bestuursploegen, steeds dicht bij de Hovenaar. Op 14 oktober 2012 besliste
de Hovese kiezer andere partijen groter te maken, die samen een nieuwe meerderheid
vormden. Ik heb dan ook, samen met de collega’s van het vorige bestuur, de gemeente Hove
overgedragen aan de nieuwe bestuursploeg. Met deze fanmail wil ik samen met mijn fractie
toelichten hoe we onze gemeente hebben overgedragen en maken we balans op van het
eerste jaar van de nieuwe coalitie N-VA-Ph7. Dit zullen we vanaf nu jaarlijks doen in deze
fanmail.

Luc Vuylsteke de Laps

We hebben de voorbije 6 jaren sterk geïnvesteerd: in een gloednieuw, authentiek centrum,
de heraanleg van verscheidene straten, een nieuw Sportpark. Telkens mikten we op
betaalbare kwaliteit. Hove bleek in trek te zijn, iedereen wou er komen wonen. Hove staat
dan ook steevast in de top bij tal van studies naar woonkwaliteit.

De gemeente is dus “in goede staat” en bovendien
financieel gezond overgedragen, wat je niet van alle
Vlaamse gemeenten kan zeggen. 6 jaar geleden
werden de gemeentelijke belastingen verhoogd tot
1450 opcentiemen onroerende voorheffing en 7,50%
personenbelasting. Dit was nodig om structureel
gezond te blijven en toch de nodige investeringen
te kunnen doen. De laatste 12 jaar verminderden
we de gemeentelijke schuld met meer dan 40% tot
de laagste van de regio, 20% onder het kantonnaal
gemiddelde. Hove had begin 2012 slechts 586€ schuld
per inwoner. Wij droegen de gemeentekas over met
een reservefonds van 2.671.190€, aangevuld met
een overschot op de rekening 2012 van 884.941€.
De nieuwe bestuursploeg kon dus starten met een
overschot van meer dan 3.555.000€!

Een gezonde financiële situatie...

De dorpskernvernieuwing is een project met een eigentijdse
invulling naar woon-, leef- en ontmoetingsfunctie.
Een gecontroleerde verkeersdoorstroming met aandacht
voor de zwakke weggebruiker. Dit alles netjes gerealiseerd
binnen het vooropgestelde budget (van minder dan 5 miljoen
€ voor de gemeente). We blijven pleiten voor een grondige
evaluatie later dit jaar. De inspanningen stopten niet bij het
centrum: de Azalealei als pilootproject voor de bloemenwijk,
de Boechoutselei in een intergemeentelijk project, het
kruispunt Molenstraat-Dumortierstraat, de herprofilering van
de Boshoekstraat, de aanleg van de parking en fietsenstalling
aan het station.

Het onderwijshuis

Het Onderwijshuis kreeg een nieuwe invulling. Op de
benedenverdieping is er ruimte gecreëerd voor
voorschoolse kinderopvang. Twee onthaalouders vonden
hier onderdak en starten een nieuw opvanginitiatief. Op
de bovenverdiepingen zijn voor lokale verenigingen een
vergaderzaal en gratis archiefruimte ter beschikking.

DE SPORTINFRASTUCTUUR

De sportinfrastructuur werd grondig aangepakt. Een rustig
en groen loopparcours met zachte ondergrond
is aangelegd in het park. De sporthal kreeg een geslaagde
facelift, maar vooral een uitbreiding met gym- en danszaal,
kleedkamers en doucheruimtes en een vergaderruimte.
De sportruimtes zijn uitgerust met een blessurewerende
sportvloer, een aangepaste aankleding voor meerdere
sporten en een energiezuinig verluchtingsen
verwarmingssysteem. De build en finance constructie
dekt de bouwkost van 2.500 000€ met een gezond
financieringsplan gespreid over 20 jaar. Het Sportpark
werd buiten bovendien voor 80.000€ uitgebreid met een
multi-sportterrein op kunstgras met verlichting.

van het pedagogisch project van de
huis: geen (nieuw) gebouw, geen prestige
• Vernieuwing
• Sociaal
Rodenbachschool met een aangroei van 260 naar meer
project, wel een netwerkconcept dat de dienstverlening
dichter bij de Hovenaar brengt, met ruime toegankelijkheid via OCMW, dienstencentrum, gemeentehuis en
website.

afspraken tussen gemeente en OCMW met
• Vernieuwde
uitzicht op kostenbesparende samenwerking en de

Kunstacademie met een nieuwe
• Uitbreiding
jeugdafdeling in Boechout.

verdere integratie van functies en diensten.

verhoging van de sociale toelagen van
• Tweejaarlijkse
gemeente en OCMW.

•

Een Autonoom gemeentebedrijf voor een optimaal
beheer van de sport- en jeugdinfrastructuur.

samenwerkingsverband zuidrand
• Intergemeentelijk
Antwerpen voor het behoud van cultureel erfgoed
en de promotie van culturele activiteiten.

....En toch goed
gewerkt!

dan 400 leerlingen dit schooljaar!

van de Bibliotheekinfra• Vernieuwing
structuur met digitaal uitleensysteem en
beveiliging

van de wachtlijst in de BKO
• Wegwerken
Mikado

We investeerden niet enkel in bakstenen:
Sportkampen voor kinderen tijdens
de vakanties
Filmbank Azura voor het digitaal bewaren
van oude beelden en filmfragmenten en vrij
te bekijken overal ter wereld!
Wandelparcours en kaart voor de Zuidrand
van Antwerpen.
Erfgoeddag en restauratie van de Reus
Peer de Garde
Fietspunt aan het station: een
intergemeentelijk project ter ondersteuning
van duurzame (fiets)mobiliteit én sociale
tewerkstelling
Een slogan voor de gemeente, 
“want het dorp is een wereld”

