BIJ RECHTSTREEKS VERSTUREN VAN JE
KRANT NAAR JE LEZER VERSCHIJNT
HIER DE NAAM EN HET ADRES VAN DE
GEADRESSEERDE.

Fan van Hove

In Hove leeft een bonte buurt

Hove te
koop
Waarom wordt er nu
plots terug over een
fusie gesproken?
In 1976 kende ons
land een aantal
verplichte fusies van
gemeenten, vaak de
bundelingen van
kleinere dorpjes tot
grotere gemeenten,
zoals Ranst (met
Broechem, Emblem,
Oelegem). Dichterbij
Kontich en Waarloos
of Boechout en
Vremde.
De Vlaamse regering
met name Minister
Homans is
voorstander van een
nieuwe fusieronde. De
laatste dag van 2015
kwam dit verhaal voor
Hove plots heel
dichtbij, wanneer de
burgemeester van
Edegem op ATV stelt
dat hij een mogelijke
fusie met Hove een
interessante optie
vindt en hierover
begin 2016
gesprekken wil voeren.
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Mooie, rustig gelegen gemeente. Net
gerenoveerd. Lage schuldgraad en
verzekerde opbrengsten.

Wat houdt het voorstel van de Vlaamse Regering
concreet in?
De gemeenten die vrijwillig willen fuseren moeten voor eind 2016 principieel
en voor eind 2017 deinitief beslissen:
- Per inwoner wordt dan voor €500 schuld overgenomen;
- In de volgende legislatuur mag de nieuwe gemeente 2 extra schepenen
tellen, de legislatuur daarna 1 extra.
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Wint de Hovenaar bij een fusie?
Betalen we dan minder
belastingen?

Is Hove Edegem?

Fiscaal haalt Hove zijn inkomsten uit voornamelijk
inwoners en eigenaars, gezien sinds tientallen jaren
gekozen is onze open ruimte niet in te zetten voor
industriezones. Qua schuldgraad zit Hove zeer goed:
vorige legislatuur werd afgesloten rond de €300 schuld
per inwoner, maar deze gaat terug stijgen door nieuw
aangegane leningen van het huidige bestuur.
Dit wil concreet zeggen dat we schuldenvrij worden bij
een fusie met Edegem, maar bovenal dat we ook de
schuld van Edegem mee zullen betalen, die aanzienlijk
veel hoger ligt. Hove wordt in een fusie met Edegem zo
het kleine (rijke) broertje, we worden niet meer dan een
extra wijk voor Edegem.
Kaart: Vives-studie
ifv nieuwe
mogelijkheden voor
fusie

Hove is een gemeente van iets meer dan 8.000 inwoners,
gelegen in de Zuidrand, met een duidelijk woonkarakter,
alom geprezen. Dit bepaalt uiteraard de kostprijs van
gronden en woningen.Hove verschilt qua identiteit
duidelijk van het meer verstedelijkte Mortsel en Edegem.
Niet enkel fysiek worden we gescheiden door de
Mechelsesteenweg, maar ook door type en dichtheid van
bebouwing.
Vele Hovenaars kiezen uitdrukkelijk om in Hove, niet
verstedelijkt te wonen, ook al rukt de verstedelijking de
laatste jaren op. Met name door de wilde
verkavelingswoede deze legislatuur.

Met een betere dienstverlening?
Hove kan qua dienstverlening de meeste uitdagingen aan, meestal met een
eigen dienstverlening, waar nodig via samenwerking met andere gemeenten.
Voorstanders van fusies roepen heel hard: “schaalvergroting geeft automatisch
betere dienstverlening”.
Ook wij zijn voorstander van betere dienstverlening, waar mogelijk beter
betaalbaar. En die dienstverlening kan zeker nog beter, maar een fusie is daar
geen absolutie in.

Is fusie de enige weg om die betere,
betaalbare dienstverlening te bereiken?
Neen.
Er liggen nog heel veel mogelijkheden bij een doorgedreven intergemeentelijke
samenwerking:
• Op basis van projecten, zoals AZURA op vlak van cultuur;
• Meer gestructureerd, zoals de afvalophaling voor bijna 30 gemeenten
verloopt bij IGEAN;
• Tot en met de mogelijkheid in zeer duidelijk afgebakende vormen zoals
federaties van gemeenten, een formule die in de Antwerpse regio nog nooit
is uitgeprobeerd.
Zijn wij dan voorstander van nieuwe structuren? Zeker niet, deze kunnen
samenvallen met bestaande structuren, zoals Politiezones of Brandweerzones,
maar dan met meer opdrachten.

Zijn er voorbeelden van
grote fusieoperaties, waar
we kunnen van leren?
Ja, neem Nederland als voorbeeld.
Daar werd geconcludeerd dat fusies
schaalvoordelen kunnen opleveren, maar dat deze
absoluut niet gegarandeerd zijn en dat er vaak
meer nadelen dan voordelen zijn:
• Verlies aan landelijk-residentieel karakter,
eigen vorm van toerisme, streekgerechten,...
. Kortom verlies van eigenheid;
• Waarom fusioneren als je organisaties
steeds makkelijker door ICT grenzeloos kan
maken;
• Democratisch tekort: hele gemeenschappen
worden niet meer vertegenwoordigd in de
gemeenteraad. Dit verlaagt het vertrouwen
in het bestuur;
• Schaalvergroting leidt tot vaak
grootheidswaanzin in projecten.

Is enkel een beslissing van
de gemeenteraad om te
fusioneren democratisch?
Neen. Geen enkel raadslid van deze gemeenteraad is
gekozen op een programma pro fusie. De fractie Fan
van Hove zelfs uitdrukkelijk contra, zoals we dit
benadrukten in de gemeenteraad van januari 2016.
Dus kan deze gemeenteraad, zonder mandaat van
de Hovese kiezer hierover niet beslissen.
Wie dit toch wil beslissen, moet hierover eerst een
referendum houden. We geven kort de reacties van
de andere fracties:

N-VA

"Deze gemeenteraad is bevoegd, en als lid van een
grote nationale partij die dit voorstelt, hebben wij
wel een mandaat."

pH7

“Wij zijn geen voorstander van fusie, maar willen
zowel respect voor de Hovenaar als voor onze
coalitiepartner en gaan de discussie aan. Wij
willen een enquête hierover.”

HB

“Wij zijn er nog niet uit. We gaan de denkoefening
aan, en willen de Hovenaar horen.”
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Apéro op
Palmzondag 20
maart. We vatten
post in Den Drijhoek
vanaf 11u. Wees
welkom!

Volg ons op
Facebook:
zoek op Fan
van Hove

Een Hovese samenwerking tussen CD&V en Open VLD

