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De laatste dag van 2015 eindigde met een
valse noot. Burgemeester Koen Metsu
(Edegem) lonkte op de ATV-uitzending van
31 december naar Hove als fusiepartner en
krijgt gehoor bij zijn partijgenoot Koen
Volckaerts in Hove. Voor Fan van Hove is een
fusie uitdrukkelijk geen optie.

EEN NIEUWJAAR, EEN NIEUWE
GEMEENTE?

De fusiegolf van ’76 leerde ons dat de
nobele doelstellingen om kleinere
gemeenten meer inanciële en
organisatorische armslag te geven vaak niet
tot de verhoopte resultaten hebben geleid.
Het heeft te weinig geleid tot homogene en
logische fusies waarbij de inwoners
aanvoelen dat ze samen horen of samen
kunnen horen. Je hoort na 40 jaar nog
steeds “voor de fusie was het beter”. Wij
hebben al bewezen dat dit kleine Hove voor
iedereen leefbaar en betaalbaar is. Een
topgemeente voor velen en zeker niet de
inzet van een politieke koehandel.
Uit passie voor ons dorp staan we klaar om
dat echt authentieke van Hove te bewaren,
dat groene, aangename, rustige vlak naast
die Stad. Dat houdt ook garanties in voor
een aangepaste woonomgeving, niet
verstikkend, voldoende open ruimte en
groen. Een Hove op mensenmaat,
kleinschalig en gezellig met een bestuur
dicht bij de Hovenaars.Wij garanderen de
toekomst van Hove!
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Personen zijn verhuisd naar Hove. Welkom!
Buurtkrant Fan van Hove, een samenwerking tussen CD&V Hove en Open VLD Hove
Verantwoordelijke uitgever Wim Bollaert, Jan Frans Gellyncklaan 41, 2540 Hove

DE BELASTINGEN ZIJN VERLAAGD!?
Is de verlaging van de oproerende voorheing in
Hove wel een netto belastingverlaging ?
Op de agenda van de gemeenteraad van oktober 2015 stond het
voorstel de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheing
te verlagen van 1450 naar 1395 opcentiemen. Onze Fan van Hove
fractie heeft deze mee goedgekeurd. De verlaging van de
gemeentelijke opcentiemen was overigens ook deel van ons
programma bij de gemeenteraadsverkiezingen 2012.
Wij verwachtten wel meer ambitie in deze verlaging: ze beperkt zich
tot 55 opcentiemen, of 3,8% (of €118.000 op jaarbasis). Het is nipt
mikken onder de mediaan (niet het gemiddelde) van de
gemeentelijke opcentiemen onroerende voorheing. Het voorstel
kwam in oktober, los van de opmaak van het gemeentelijk budget en
de nieuwe meerjarenplanning voor de rest van de legislatuur. We
misten zo de meerjarenonderbouwing van deze beslissing, waarbij
ook de effecten van de taxshift op federaal niveau worden in
rekening gebracht. Het lijkt ons dan eerder een puur principiële,
misschien vroege electorale beslissing?

Is het ook een nettoverlaging? Met de omvang van deze verlaging is
een vreemd systeem van ”Hovese taxshift” gezet. De verlaging voor
eigenaars in Hove bedraagt €118.000, terwijl de Hovese
waterverbruikers, inmiddels €133.000 op jaarbasis meer betalen aan
saneringsheing. Sinds eind 2013 is de saneringsheing gestegen
van €0,9908 tot €1,6932: dit is een verhoging van exact 70%.
Vreemde taxshift van belasting op eigendom op belasting op
verbruik?
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EEN EFFICIËNT HOVE!
Nieuw personeelsorganogram
voor de gemeentediensten, een
Mexicaans leger?
Voor de gemeenteraad van november 2015
keken we uit naar het moment waarop het
schepencollege met een visie zou komen op de
organisatie van Gemeente en OCMW, dit door
een nieuw gemeenschappelijk organogram op
te stellen. Misschien vindt de coalitie hier na 3
jaren onmachtig bestuur een moment om de
verandering gestalte te geven: beter, mogelijk
kosteneicënter? Eerste vaststelling: de
inspiratie komt van de leidinggevende
ambtenaren en consultants, maar maakt geen
enkele moeilijke keuze, laat staan die van de
kostenbesparing. Iedere werknemer van het
OCMW of de gemeente vindt haar/zijn
plaatsje in de nieuwe structuur. Bovendien
komen er nog leidinggevende functies bij die
ingevuld worden door hoog gekwaliiceerde
mensen waardoor de totale loonkost alleen
maar kan stijgen. Het plan veroorzaakt bij het
personeel wrevel door een hoog “Mexicaans
leger”-gehalte, maar ook door een vreemde
beweging

van statutairen naar contractuelen, waarbij
toch enkele functies (andere dan weer niet) in
aanmerking komen voor vaste benoeming.
Conclusie: een gemiste kans die wordt
verkocht als kostenbesparing door een foutieve
vergelijking met consultancykosten die zouden
komen te vervallen! Het mirakel heeft zich
voltrokken: we krijgen meer en duurder
personeel voor minder geld.
Inmiddels voltrekt zich bij de politiezone HEKLA
de wurging van de wijkwerking bij de lokale
politie. Begin 2015 vertelt de korpschef op de
gemeenteraad dat er beslist is de wijkwerking
te schrappen op de lokale posten Hove, Kontich
en Lint. In september valt het bericht dat de
openingsuren gaan samenvallen met die van
het gemeentehuis en nu komt in slogantaal het
bericht van de burgemeester dat de betrokken
inspecteurs daar alleen zitten te wachten op
een TV-toestel om wielerwedstrijden te bekijken.
Het laatste signaal om die wijkfunctie gewoon
de keel dicht te knijpen. Binnen enkele
maanden zal het verdict vallen: de politie zal
niet meer echt uw nabije vriend kunnen zijn!

JOUW VOORNEMEN VOOR 2016
OP EEN FANTASTISCH 2016!
KLINK MET ONS OP HET NIEUWE
JAAR:

Je hebt ongetwijfeld plannen voor het nieuwe jaar.
Geef ons jouw inspiratie voor 2016
DAAR GA IK VOOR IN 2016

22/1 20U DA CAPO
DAAR GA IK SAMEN MET MIJN BUURT VOOR IN 2016

DAAR GAAN WIJ VOOR IN ONZE GEMEENTE IN 2016

Breng je voornemen mee naar onze receptie of mail naar
wimbollaert@icloud.com.

2012 Hove
2015 halfweg
Luc Vuylsteke de Laps

Evaluatie
dorpscentrum

Gemeenteraadslid

"We blijven wachten,
ondanks veelvuldige
vragen vanuit onze
fractie, naar de
conclusies en aanpak
van de evaluatie na de
heraanleg van de
dorpskern. Na 3 jaar lijkt
daar nog steeds geen
schot in te komen."

Ruziemakers
"Coalitiepartners pH7 en N-VA maakten al meer
ruzie dan ze bestuurden. Het lijkt er op dat de
rust weer even is terug gekeerd. Maar de minste
onenigheid kan snel weer leiden tot de
blokkage van Hove. Met deze coalitie komt het
alvast niet meer goed. Hove verdient echt wel
beter."

Het dienstencentrum "Ten Hove"
"Over het dossier van het dienstencentrum is al
duchtig wat gebakkeleid, niet in het minst onder de
coalitiepartners. We blijven ons constructief opstellen
en volgen het advies van de ouderenadviesraad,
waarin we ondubbelzinnig voor de noodzakelijke
opwaardering van het dienstencentrum zijn.
Weliswaar onder duidelijke voorwaarden: strikte
controle op een te verantwoorden budget, uitkijken
naar mogelijkheden om gemeentelijke lokalen
maximaal te benutten en passend in het nog te
activeren proces van samenwerking en integratie
OCMW-gemeente."
Gert Denollet
OCMW-raadslid

Jos Peeters
Gemeenteraadslid
Els Nelen-Pauwels

Filip Lecoutre

Gemeenteraadslid

Gemeenteraadslid

Integratie OCMW-gemeente
"Het blijft wachten op de concrete invulling
van het personeelsorganogram en met name
de afdeling Mens. Het OCMW blijft zo een
splijtzwam indeze meerderheid. Men lijkt er
maar niet in te lukken om meer integratie te
krijgen tussen OCMW en gemeente. Een
absolute verspilling van geld en energie in
budgettair moeilijkere tijden."

Diane Tinnemans
OCMW-raadslid

De Hovenaar wordt ouder. Et alors?

Dienstverlening

"Dat deze landelijke gemeente aantrek
vindt bij de jeugdige senior is een feit.
Ze kiezen voor Hove om er te genieten
van een actieve oude dag. En wie kan
hen ongelijk geven? Door het huidige
gemeentebestuur wordt dit fenomeen te
veel gezien als een probleem. Er zouden
veel meer activiteiten kunnen afgestemd
worden op deze doelgroep in plaats van
hen te bekijken als een last voor de
toekomst en de gemeentelijke begroting!"

"Het nieuwe bestuur ging werk maken
van een moderne (digitale)
dienstverlening. Een nieuwe website,
met dito loket en een eiciëntere
raadszitting d.m.v. tablets. Tot op heden
hebben we weinig resultaat gezien.
Enkel de tablets bleken haalbaar, maar
de gebrekkige functionaliteiten hebben
het toestel alvast bij onze raadsleden de
bijnaam "den trabant" opgeleverd."

WERKELIJK OPMERKELIJK
Geelhandlaan: van statige dreef tot gemiste kans
laan
Einde vorig jarig startten de voorbereidende werken voor de
heraanleg van de Geelhandlaan. Een behoorlijk chaotisch gebeuren.
Bewoners, maar ook passanten – liefst niet te voet of op de iets –
zullen het geweten hebben. Eén grote slijkerige rotzooi, die een
normale, laat staan enigszins
veilige, passage absoluut
onmogelijk maakte. Met een al
even dramatische als
nonchalante verkeerssignalisatie.
Onbegrijpelijk dat dit vandaag in
Hove nog mogelijk is. Blijkbaar
heeft dit bestuur nog nooit van
minderhinder maatregelen
gehoord? Hopelijk is dit alles
geen voorbode van hoe de eigenlijke werken dit jaar verder
aangepakt zullen worden.
Nog pijnlijker is het project op zich, het plan Geelhandlaan, zoals dat
vorig jaar in de gemeenteraad, bovendien middels het nodige
administratieve geklungel, door N-VA en pH7 werd doorgedrukt. Voor
alle duidelijkheid stemde Fan van Hove uitdrukkelijk tegen! Het
dossier kan absoluut niet enthousiasmeren. Het enige positieve punt
is dat er onder de rijweg, een nieuw gescheiden rioolstelsel komt. En

daarmee stopt het. Verder is het nieuwe plan niets meer dan een
doordruk van de huidige ouderwetse, achterhaalde situatie. Wat te
zeggen van het nieuwe wegproiel: een brede rijweg, haaks op een
lage snelheid, te smalle iets- en voetpaden, gevaarlijke kruispunten,
te smalle parkeer- en boomstroken, wat op termijn opnieuw tot
opstuwende wortels aanleiding zal geven en bomen geen faire kans
op groei en ontwikkeling biedt. Bomen dichtbij de woningen in plaats
van in te zetten op een dreefeffect over de rijweg… . Het project
draagt niets duurzaams in zich. En de kostprijs stijgt. Het verschil met
het vorige legislatuur voorgestelde (en door het huidige bestuur naar
de prullenmand verwezen) kwaliteitsvolle en wel duurzame project,
wordt naar kost alsmaar kleiner. De
burgemeester blijft verkondigen dat
het nieuwe concept sowieso een
miljoen euro goedkoper zal uitvallen
dan het vorige. Helaas, wie gelooft dit
verhaal nog…
Kortom nu reeds, nog voor de échte
start van de werken, een absoluut
gemiste kans voor dit bestuur, maar
helaas ook voor de Hovenaar.

UIT DE OUDE DOOS
Over soldaten in het straatbeeld

het Hageland van 1 september tot 10 september.

De aanwezigheid van gewapende militairen in het straatbeeld - iets
dat recent terug in de mode kwam - was tot voor enkele maanden
geleden een zeer raar fenomeen. Sedert WO II hadden we dat niet
meer meegemaakt, tenzij tijdens stakingen, ingevolge de eenheidswet
in december 1960 en dan vooral in de industriebekkens van Wallonië.
Ten slotte nog iets later, in 1964 bij de stakingen in het Limburgs
mijnbekken. Ook toen werden de Rijkswachters aangevuld met de inzet
van gewapende militairen. In Hove werden we helemaal niet
geconfronteerd met "das militär" noch in de Kapelstraat noch op de
Geelhandlaan. Maar op het einde van de 19e eeuw was dat ooit
anders. Getuige ervan enkele vergeelde documenten die we
terugvonden in de archieven van onze gemeente.

Voor elke ruiter, van onderoicier, brigadier (korporaal ) tot soldaat,
diende men per man een minimum oppervlakte van 1m bij 2,5m te
voorzien als slaapgelegenheid in een kamer, zolder, werkplaats of
schuur. Enkel voor de oicieren diende men een bed te voorzien.
Onderoicieren konden desgevallend ook op een bed rekenen wanneer
men vooreerst voldoende slaapgelegenheid ter beschikking had voor
de oicieren. Voor het ter beschikking stellen van logement werd er
aan de burgers een vergoeding toegekend à rato van 1,25Fr per dag
en per militair (bij wet van 12 augustus 1862). Voedsel diende men
niet altijd te voorzien wanneer de militaire bevoorrading hierin zelf kon
voorzien. Enkel vroeg men om voor het koken een haard of kachel af te
staan en desnoods kon er gekookt worden op het open boerenerf. De
oicieren moesten voor hun eigen mondvoorraad zorgen, "... deze
voeden zich op hunne eigene kosten...". De paarden werden gestald in
schuren of andere schuilplaatsen naar verhouding van 1m bij 3,5m
ruimte per paard. Het voeder van de dieren werd geleverd
(aangekocht) door het intendantschap. De mest behoorde, als
vergoeding, aan de eigenaars van de stallen.

In augustus 1890 wordt onze toenmalige burgemeester Van Linden
ingelicht door de generaal bevelvoerder van de 2e Infanteriedivisie dat
een van zijn eenheden, het 3e bataljon van het 14e Linieregiment, zou
kantonneren in ons dorp tussen 23 en 28 augustus 1890. Bij haar
terugkeer uit het militaire
oefenkamp van Beverloo zou
deze eenheid die bestond uit 17
oicieren en circa 500
onderoicieren, korporaals en
soldaten met daarbij nog een
tiental paarden ingekwartierd
worden bij de inwoners van
Hove. In die tijd – periode van
de lotelingen – was het de
normaalste zaak dat
legereenheden regelmatig van
garnizoensstad veranderden.
De rekrutering op basis van
herkomst of geboorte werd
maar pas rond 1910 ingevoerd.
Aldus greep men terug naar het
aloude principe, namelijk 'voor
outer en heerd'. Een soldaat
loteling voelde zich tijdens zijn
jarenlange legerdienst meer
persoonlijk betrokken bij de verdediging van zijn eigen familie en
streek wanneer hij dicht bij huis was gekazerneerd.

“ ‘s Daags voor of in de morgen van de dag waarop voor de
inkwartiering der troepen moest worden gezorgd door de
gemeentebesturen ontvangen deze kennisgeving van de
kwartiermakers wegens het juist aantal te plaatsen manschappen en
paarden. Na zich vooraf verstaan te hebben met het daartoe
aangestelde gemeenteraadslid verdeelt de hoofdkwartiermaker onder
de verschillende korpsen die hij in dezelfde gemeente moet
inkwartieren de hun bestemde wijken, straten , gehuchten, verzameling
van huizen, voornaamste lokalen enz. . Om de taak van het burgerlijk
gezag en der krijgsoverheid te vergemakkelijken wordt het
gemeentebestuur van Hove verzocht , na voorafgaande optelling ,
eene omstandige lijst op te maken, waarop langs de eenen kant zijn
aangewezen de huizen waar de oicieren met opgave van hun aantal
kunnen worden ingenomen, en langs de anderen kant de lokalen die
kunnen dienen voor schutskantonnementen, alsook het aantal
manschappen en paarden die in ieder lokaal kunnen geplaatst
worden”

In zijn brief aan de burgemeester stipuleerde de divisiecommandant
dat hij verwachtte dat de Hovese brugemeester zou zorgen voor een
beschutte slaapplaats voor al de manschappen. De mondvoorraad zou
geleverd worden door de eigen militaire intendance,
bevoorradingsdienst. In dezelfde bundel vonden we de naamlijst terug
van de bewoners, eigenaars van woningen of hoeves. In de diverse
kolommen van de naamlijst vinden we naast het adres telkens het
aantal manschappen of paarden dat er kon geïnstalleerd worden.
Bijzondere aandacht ging uit naar het logement van de oicieren en
van hun paarden!
Een tweede bundel: 'Inlichtingen voor de belanghebbende
gemeentebesturen' dateert van 23 mei 1884 . Om andere redenen,
namelijk de organisatie van ‘Groote Manoeuvers’ verzocht de militaire
overheid om inkwartiering bij de inwoners van steden en dorpen. De
Minister van Oorlog had hiertoe een
tweetalig document opgesteld
waarin Hove gevraagd werd om op
31 augustus en 1 september 1884
logement en voedsel te verschaffen
aan de doortrekkende militairen. Het
ging hier om de inkwartiering van
het 3e escadron van het 2e Jagers te
Paard, een ruiterijeenheid. In het
document wordt uitvoerig
gestipuleerd wat ze precies
verlangden en bedoelden met
slaapgelegenheid voor
manschappen en stalruimte voor hun
paarden. De Jagers te Paard waren
toen op weg vanuit hun
garnizoensstad Brugge naar de
'gevechtszone' van de manoeuvers in

Zo vermeldt de bijgevoegde lijst de naam van kasteelheer Ludovic De
Geelhand voor inkwartering van twee oicieren met hun vier paarden:
de escadronscommandant en de geneesheer van de eenheid. De
andere oicieren kregen logies toegewezen bij Jan Louis Van den
Eynde en bij Jan Van den Wijngaert. De naamlijst vernoemt verder nog
de namen van een twintigtal Hovenaars. In totaal diende onze
gemeente inkwartiering te voorzien voor 7 oicieren, 120
onderoicieren, brigadiers en ruiters met daarbij nog 9
oicierspaarden en 108 troepenpaarden zoals de in Brugge door
kolonel Van Sprang ondertekende brief van 25 augustus 1884 liet
verstaan. De voorwacht, die reeds op 31 augustus zou toekomen
bestond uit een oicier, 2 oicierspaarden en daarnaast 6
manschappen met hun paarden. Door de gemeentelijke overheid
werden er voorafgedrukte logementsbiljetten opgesteld, afgeleverd
door de gemeentesecretaris, waarop dan achteraf handgeschreven de
namen van de inwoners van Hove werden ingevuld.
(Foto's en tekst met dank aan Johan Vinck en www.be14-18.be)

