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Sinds 2013 is bekend dat het OCMW Antwerpen
haar gronden in Hove wil verkopen. Zo kan het deel
woongebied ten Zuiden van de Lege Veldkantlaan
een kaskraker worden: meer dan 8 hectare waarvan
7 hectare mogelijk bebouwbaar!
Het schepencollege overlegt dan ook sinds 2013, in
absoluut stilzwijgen, met het OCMW Antwerpen en
haar adviseurs. Krijgen we hier op transparante wijze
informatie over? Niks! Op onze diverse interpellaties
komt de pH7-schepen van ruimtelijke ordening niet
verder dan:

WAT
MOGEN
WE NIET
WETEN?

- “de gesprekken lopen nog”
- “we hebben discretie afgesproken”
- in de GECORO: “ik zal me beperken tot de strikt wettelijke informatie: er is nog geen akkoord”

Drie jaar lang lopen er zo al vertrouwelijke gesprekken.
Tot eindelijk op het college van 30 mei beslissingen
vallen. In het verslag van 30 mei, dat pas op 4 juli aan
de gemeenteraadsleden bezorgd wordt, staan goedkeuringen van zowel de gemeentelijke visie over het
gebied als de visie van het OCMW Antwerpen. Gevolg
van deze timing: de gemeenteraad van eind juni was
gepasseerd dus debat hierover is ten vroegste mogelijk
in het najaar. Op de GECORO-vergadering van 6 juli
komt enkel vaag de gemeentelijke visie aan bod. Als wij
de GECORO er op wijzen dat er nog een beslissing is,
namelijk de visie van het OCMW Antwerpen, wimpelt
de schepen dit af: “dat is zeker een plannetje dat wij
niet goedgekeurd hebben”. Maar de GECORO wenst
terecht toch duidelijkheid. De schepen meldt vervolgens dat de gemeenteraad geen inzage zal krijgen in
het volledig dossier en er op de volgende GECORO ook
geen politieke waarnemers gewenst zijn… .
Waarna wij formeel inzage vragen in het dossier, een
absoluut recht van een raadslid. De administratie is in
eerste instantie bereid dit toe te staan, maar het college bemoeit zich en de schepen zal dit beletten. Het
college doet er vervolgens 2 weken over om ons inzage
en afschrift te weigeren met een flauwe, nietszeggende
argumentatie. Ze zitten als partners in een vertrouwelijk proces met het OCMW Antwerpen. Wij hebben
tegen die weigering alvast klacht ingediend bij de gouverneur. Onnavolgbaar hoe de huidige bestuursploeg
de absolute openheid predikt en ze er niet in slaagt om
ook maar een tikkeltje transparantie aan de dag te leggen in dit belangrijk dossier (lees verder p.2).

VERDER IN DEZE FANMAIL:
Hove volgebouwd op 6 jaar tijd? - p. 2
Vuil Hove - p. 3
Geen fusie voor Hove! - p. 3
Activiteiten en colofon - p. 4

HOVE VOLGEBOUWD OP 6
JAAR TIJD?
Tijdens de zomer 2015 klaagt Fan van Hove
voluit de verkaveldrift van dit bestuur aan:
- De “oplossing” voor Hortsensiahof
- De verkaveling Mortselsesteenweg
- De verkaveling binnengebied Vredewijk
- Het dossier Lege Veldkantlaan Zuid
Als u denkt dat deze kritiek wegens zwak bestuur aankomt bij het schepencollege: ja, maar
hoe? Het college trekt in een pijnlijke kramp qua
openheid en communicatie. De angst voor een
folder van Fan van Hove is de ultieme schrik.
De ontmaskering misschien voor een falend
beleid!?

“We trekken
de stad binnen
aan hoge
snelheid”

Buiten deze kramp verandert er niets, want in
juli 2015 levert het college vlotjes een vergunning af voor het project de Varens, Boechoutsesteenweg, voor de afbraak van 1(!) villa en
vervanging door 32 wooneenheden. Het record
inzake woondichtheid is veruit geklopt: i.p.v.
de gangbare 25 wooneenheden per hectare
gaan we in één ruk naar 50 wooneenheden per
hectare! Dat is de stad gewoon binnentrekken
aan hoge snelheid!

Maar er is misschien toch hoop: er zijn nog geëngageerden voor onze woonkwaliteit in Hove.
De GECORO schiet in gang en wil werk maken
van een globaal plan om de woonkwaliteit te
beschermen en bijgevolg de verkaveldrift en
het aansnijden van open ruimte tegen te gaan.
Wij juichen dit initiatief toe. De GECORO trekt
tijdens de vakantie 2015 vrijwillig door Hove
om een goede inventaris te maken per wijk
van de woonkwaliteit en het typerende straatbeeld. Voor verwerking van alle informatie en
het omzetten naar concrete voorstellen is heel
wat mankracht nodig en najaar 2015 stellen
wij in de gemeenteraad voor dit vanuit de gemeente te ondersteunen, met de administratie, maar ook met de nodige studiebureau’s.
Standpunt college: “alles is onder controle,
er is geen bijkomende ondersteuning nodig”:
voorstel afgewezen!
En dus dobbert dit cruciaal project binnen de
GECORO op het vrijwillig engagement van enkele deskundigen. Onze conclusie: het is nu
duidelijk dat er deze legislatuur niets beleidsmatig zal gerealiseerd worden, waardoor er
geen enkele rem komt op de verkaveldrift.

LEGE VELDKANTLAAN ZUID
In 2015 stelt Fan van Hove het bestuur voor een grote uitdaging: wat gebeurt er met die grote open ruimte aan de Lege
Veldkantlaan – Lintsesteenweg. Wordt er gevolg gegeven aan
het gemeentelijk standpunt in het Structuurplan, dat dit gebied eigenlijk niet in aanmerking komt voor bebouwing?
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Op alle interpellaties in de gemeenteraad komt het antwoord: “we
overleggen, maar de zaak is onder controle”. Fan van Hove doet
meermaals voorstellen om die bescherming waar te maken. Bijvoorbeeld door maatregelen die de drempel voor verkaveling bemoeilijken, maar telkens worden die afgewezen. Voorjaar 2016 krijgen we weet van een piste dat hier 170 woningen zouden komen,

maar dit wordt afgedaan als een piste van het OCMW Antwerpen,
niet het eindresultaat. Tot dan eindelijk in het college beslist wordt:
30 mei gaat het college akkoord met een plan voor “maximum
150 wooneenheden”, de opmaak van een RUP om dit allemaal te
garanderen en snel door te werken, want het OCMW Antwerpen
wil verkopen in 2017. We zien dus waar al die geheimhouding toe
leidt: een slaafs uitvoeren van deals waarvoor het college geen verantwoording wenst af te leggen! Fan van Hove zal haar strijd voor
behoud van de eigenheid van Hove, met hoge woonkwaliteit en behoud van Hopen ruimte zeker niet staken, integendeel. Wij zullen
maximale openheid afdwingen in ruimtelijke ordening en bedreiging voor open ruimte blijven bestrijden!

VUIL HOVE
Zag u Hove ooit zo vuil?
Het kan u niet ontgaan zijn dat onze gemeente er op te veel plekken erg vuil
en slordig bij ligt. Ook op sociale media
blijkt het ongenoegen over onze vuile
gemeente duidelijk. Hoe is het zo ver
kunnen komen?

weer moet worden opengelegd zoals in de
Jan Frans Gellyncklaan gebeurde, er geen
communicatie is met de bewoners en de
straat zelfs een halfjaar na datum nog niet
even kan gereinigd worden is een absoluut
gebrek aan respect en bestuurskracht.

GEEN FUSIE VOOR HOVE!

Foto: Venetiaanse grachten - M. Vermeeschlaan

Foto: Parkeerstrook - Jan Frans Gellyncklaan

Als we de bestuursploeg mogen geloven
kan groenonderhoud blijkbaar niet zonder pesticiden, en laat die nu net zijn afgeschaft… . Ondanks dat deze maatregel de
gezondheid alleen maar te goede komt en
het blijkbaar in onze buurgemeenten wel
lijkt te lukken, ligt Hove er toch zo verwaarloosd bij.

Helaas is het ook in de laatste groene
ruimten van Hove niet veel beter gesteld.
Herkent u het, vorig jaar verkozen, mooiste
plekje van Hove nog? Bezoek ook die groene ruimte in Hove nog zeker even voordat
men er enkele kubieke meters beton over
kapt! Blijkbaar kunnen de drie doorsteken
door Frythout niet in passender materiaal
gerealiseerd worden.

Komt daarbij dat de wegeniswerken en
vervangingen van nutsleidingen die sporadisch in Hove plaatsvinden de netheid
niet bijzonder verbeteren. Zowel in de Jan
Frans Gellyncklaan, de Geelhandlaan als in
de Wouwstraat was een veel gehoord commentaar de laatste maanden: vuil, zonder
communicatie en slordig afgewerkt. Dat
er bij werken wat vuil komt kijken lijkt ons
onvermijdelijk, maar dat de stoep telkens

En u? Wat vindt u het “vuilste” plekje in
Hove?
Laat het ons weten en mail je kandidaat-vuilste plekje door
naar fanvanhove@gmail.com

Herinner onze publicaties van januari
en maart 2016 waarin we de fusiekoorts
rond Hove met Edegem brachten na uitspraken van de burgemeester van Edegem op ATV. Hij stelde toen dat een mogelijke fusie met Hove een interessante
optie was en hij hierover begin 2016 gesprekken wilde voeren.
Fan van Hove (CD&V-Open VLD) was toen
de enige fractie die hier een democratisch
probleem van maakte en een referendum
vroeg, zodat dat de Hovenaar mee kan
beslissen. De bestuursploeg in naam van
N-VA burgemeester Volckaerts kondigde in
juni op een gemeentelijke werkgroep aan
dat een fusie geen draagvlak blijkt te hebben en dus niet meer aan de orde is. Als
absolute tegenstander van dit fusieverhaal zijn we uiteraard bijzonder tevreden
met deze wending. We geloven sterk dat
het protest van ons kartel deze beslissing
heeft geforceerd.
We blijven geloven dat Hove qua dienstverlening de meeste uitdagingen aan kan,
meestal met een eigen betaalbare dienstverlening, waar nodig via samenwerking
met andere gemeenten. En die dienstverlening kan zeker nog beter, maar een fusie
was daar zeker niet de enige optie voor. Er
liggen nog heel veel mogelijkheden bij een
doorgedreven intergemeentelijke samenwerking. Iets waar we als Fan van Hove
graag mee op verder denken en de andere
Hovese partijen hier ook toe oproepen.
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HET LEVEN ZOALS HET IS
Hove - Groenenborglei, 4 mei 2016, laatste
werkdag voor het verlengde weekend van
Hemelvaart: de bewoners van de Groenenborglei ontvangen een brief van de gemeente waarin aangekondigd wordt dat er op
maandag 9 mei gestart wordt met werken
om het voetpad te versmallen.
Verrassing alom, want hierover is nooit informatie doorgekomen, laat staan overleg met
het bestuur. Zei dat zelfde bestuur niet : “wij
willen echte betrokkenheid van de Hovenaars
bij het bestuur van de gemeente mogelijk maken en voortbouwen op wat bij de bewoners
leeft. Door de Hovenaars van bij de start te betrekken bij elk proces van verandering in hun
leefomgeving”.
Interessante stelling van het bestuur, maar

zeker niet gerealiseerd in een project dat toch
onwaarschijnlijk dicht bij die leefomgeving zit.
Er volgt onmiddellijk protest van de bewoners
bij de gemeente, waar men dit eerst niet begrijpt: “wie kan hier nu tegen zijn?”. Maar dezelfde dag wordt beslist de werken af te blazen
tot na een bewonersvergadering op 21 mei.
Daar wordt met veel moeite afgesproken eerst
alternatieven uit te werken en deze opnieuw te
bespreken met de bewoners.
Wij vragen op de gemeenteraad van 27 mei
hoe dit is kunnen gebeuren. Waar we moeten
vernemen dat dit zelfs niet door het college
beslist werd, maar rechtsreeks via de diensten.
In onze gemeente beslist het schepencollege
niet over het wijzigen van een profiel van een
straat! Mogen wij ons de vraag stellen wat die
dan wel beslissen?

Zaterdag 17 september vanaf 15u
op het speelpleintje in de Nieuwstraat.
DE PANNENKOEKENMOBIEL KOMT
NAAR UW BUURT!
Wij zorgen voor een lekkere
pannenkoek en een drankje.
U brengt de gezelligheid, de
vragen, start een babbel met
je buren,… .

COLOFON
Heeft u een opmerking over het gemeentebeleid in
onze gemeente? Of heeft u een suggestie voor wat
beter kan? Geïnteresseerd om ook Fan te worden?
Laat het ons weten!

ONDERNEMERSDINER FAN VAN HOVE
“Ondernemen in moeilijke tijden”
Woensdag 16 november 2016
19.30u Da Capo
Daniël Krug
COO Duvel Moortgat
Jay Strubbe
On Trade Director Duvel Moortgat
En onze eigen Hovese ondernemer
Luc De Laet, Zaakvoerder De Laet-Van Haver
Prijs: €75, dranken inbegrepen
Reserveren via fanvanhove@gmail.com
Verantwoordelijke
uitgever: Wim Bollaert, Jan Frans Gellyncklaan 41, 2540 Hove
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U kan ons bereiken via fanvanhove@gmail.com of via
volgende contactpersonen.
Voorzitter
Wim Bollaert - wimbollaert@icloud.com
Gemeente en OCMW-raadsleden
Diane Tinnemans - diane.tinnemans@hotmail.com
Els Nelen Pauwels - familienelen@skynet.be
Filip Lecoutre - filip_lecoutre@hotmail.com
Gert Denollet - gertdenollet@gmail.com
Jos Peeters - jmb.peeters@telenet.be
Luc Vuylsteke de Laps - luc.vuylstekedelaps@gmail.com

Vind Fan van Hove op
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