Nieuwjaarsreceptie

tekenen van daadkracht in 2013
We vonden toch ook al enkele tekenen van daadkracht in 2013:
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We doen ze dit bestuur dan ook graag cadeau...
gaat de ophaalfrequenties van restafval verhogen. Goed, ook in ons
• Men
programma terug te vinden
gemeenteraad is inderdaad geen bekrachtigingsmachine meer.
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Onze fractie weegt klaarblijkelijk op de debatten
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Het botert niet in de nieuwe meerderheid
U hebt het met ons mogen vaststellen, 2013 was geen
politiek topjaar voor Hove. Coalitiepartners pH7 en N-VA
maken meer ruzie dan ze besturen.
Een bijzondere spijtige en onrustwekkende situatie voor
onze gemeente. Grootste boosdoener blijkt, na heel
wat kleinere conflicten, de begroting voor het OCMW.
Een splijtzwam in de meerderheid en tegelijkertijd
compleet tegen de algemene trend in om meer
integratie te krijgen tussen OCMW en gemeente. Een
absolute verspilling van geld en energie in budgettair
moeilijkere tijden. Wat al helemaal opvalt is dat pH7
aan deze non-integratie vastklampt ondanks een
goedgekeurd gemeenteraadsbesluit in september die
net deze integratie bevestigde. pH7 stemde daar tegen
het door ons ingediende besluit, N-VA ondersteunde
dit ontwerpidee. Tijdens de gemeenteraad van 23
december werd, nadat er in het OCMW geen akkoord
was over de begroting, de politieke chaos compleet
doordat de coalitie ter zitting blijkbaar geen akkoord
had over de ingediende meerjarenbegroting en
het budget 2014. Het was coalitiepartner pH7 die er
zonder veel problemen zelf de stekker uittrok, ondanks
dat er ’s morgens op het college een akkoord zou zijn
geweest. Ongezien en Hove onwaardig!
We roepen als constructieve oppositiepartij beide
coalitiepartners dan ook op om deze politiek van
de slechte smaak onmiddellijk stop te zetten en als
meerderheid de verantwoordelijkheid die ze van jullie,
Hovenaars, hebben gekregen, verstandiger op te nemen

Geelhandlaan… gebrokenbeloftenlaan?

Woord van 2013 : Draagvlak

duurt een vol jaar om een firma te vinden die een dringende noodkap in de Geelhandlaan
• Het
wil uitvoeren. Een kap zonder plan, met een totaal gebrek aan voorzieningen voor fietsers en

Inspraak en een open communicatie met draagvlak voor elk idee, zo kwam dit bestuur begin 2013 naar
buiten. In wat volgde stelden we vast dat dit “absoluut” fundament snel onder water bleek te staan.

voetgangers. Een typerend beeld voor het beleid dat in het gebouw op het einde van deze laan
wordt gevoerd: de gebrokenbeloftenlaan

verwoede pogingen om het tegendeel te bewijzen op de
• Ondanks
gemeenteraden, zijn de plannen van dit bestuur ons onbekend en niet becijferd.
De factuur is inmiddels al wel gekend: nieuwe of verhoogde belastingen:

•
•
•

Een belasting op nachtwinkels, waarbij er 3 gemeenteraden nodig waren om
een nieuwe belasting in te voeren
Een belasting op nutsmaatschappijen
Een saneringsheffing waardoor u nu het duurste
water van de provincie krijgt. pH7 blokkeerde dit
punt nog in de vorige legislatuur, maar plots wordt
dit zonder verdere uitleg toch doorgevoerd

eerste beslissing in het OCMW: de vervanging van
• De
het Vast Bureau, door een Bijzonder Comité met minder
beleidskracht en bovendien duurder in zitpenningen

de Stuurgroep Structuurplanning mocht opstappen.
• Ook
Reden: geen meerwaarde. Een adviesgroep met
25 jaar ervaring, zeer ruim samengesteld en een
absoluut noodzakelijke expertise. De GECORO ging
dit alles opvangen, maar na een lijdensweg van vier
gemeenteraadszittingen en een afkeuring van de
Bestendige Deputatie, omwille van onbehoorlijk bestuur,
is deze na 1 jaar tijd nog altijd niet operationeel

breed gedragen evaluatie van de dorpskern met
• Een
400 Hovenaars die zich mogen uitspreken, maar een

burgemeester die nu al stelt dat er niet veel zal veranderen

huidige bestuur gaat ook elke vorm van debat uit
• Het
de weg. In de gemeenteraad stellen we vast dat punten

middenstand moet dit bestuur niet meer adviseren
• De
want ze hebben hiertoe geen formele bevoegdheid. Dat

werden afgevoerd om daarna onrustwekkend
te verdwijnen, Naast een resem aan verdaagde
punten, heeft men ook een nieuw soort
gemeenteraadsbesluit ontdekt: “kennisname mits
herneming”

bleek althans het antwoord van het college nadat de
middenstand de belasting op nachtwinkels niet bleek te
steunen

zoeken ook naar een echt sociaal beleid. Tussen het
• We
geruzie van het bestuur door vinden we geen bewijs

In 2014 wordt
alles beter!

van een inzet die Hove waardig is. Er is geen sprake van
de renovatie van ouderenwoningen, geen afgestemde,
gedragen visie op het dienstencentrum,...
Geelhandlaan

2014: het jaar van de daadkracht?
Voor een 2de fase in
de “gebrokenbeloftenHebt u een idee?
laan“: de beloofde
belastingsverlaging
van de onroerende
voorheffing valt in het (duurdere) water
Voor de toekomst van het JOC: na 10 maanden
radiostilte en een zoektocht naar draagvlak,moet
er nu buiten termijn een noodoplossing gezocht
worden
Voor Frythout: geen snelle openstelling,
ondanks de voorstellen
Voor de boekhouding van de sportraad, waar
op meerdere Gemeenteraadszittingen geen
verantwoording kwam voor het tekort
Voor het laatste deel van de
Mortselsesteenweg en de Wouwstraat
die opnieuw schade opliep

