RUIMTE

Beste Hovenaar,
We zijn in de laatste week, de laatste rechte lijn naar 14 oktober, de dag waarop U kiest
wie de komende 6 jaren Hove zal besturen. Uw volgend bestuur zal beslissen of Hove
zelfstandig blijft en of U zelf ook betrokken wordt bij het gemeentelijk beleid.
Met de sterke groep kandidaten van Fan van Hove staan we klaar om verantwoordelijkheid
op te nemen, om U een bestuur te geven dat voor én met Hovenaars werkt, waar U ernstig
genomen wordt. Er is heel wat werk aan de winkel, dat hebben we deze voorbije weken in
onze rondgang in alle straten van Hove ook aangevoeld. Vele Hovenaars verwachten veel
van Fan van Hove.
U mag weten dat wij er klaar voor zijn, U ook? Wij rekenen alvast op U! Wij zullen U
niet ontgoochelen , beloofd!
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wijken. Bij nieuwe bouwaanvragen wordt ook meer
rekening gehouden met mobiliteit en de parkeerdruk.
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We moeten terug greep krijgen op de beschikbare open
ruimte!
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op mocht dit niet zo zijn.
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We zorgen voor een fietsplan
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ontwikkelen deze plannen samen
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kindvriendelijke,

routes naar school, speelpleinen,
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rusten en genieten van ons

(zoals vaste BBQ's in Frythout)
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Wij streven naar een beter bedieningsniveau van het
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openbaar vervoer voor Hove, met meer verbindingen
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Jos
Peeters

Elke
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naar de buurtgemeenten en een verbinding aan het
station. We concentreren de bussen op de hoofdassen.

Jos Peeters

Onze lijstduwer
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DIENSTVERLENING

SAMENLEVEN
We gaan verder met de verbetering van de Hovese sportinfrastructuur.

Hove kan zelfstandig blijven, maar staat niet alleen in de wereld. Steden en
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gemeenten zijn gedwongen tot samenwerken. We willen dan ook de samen-

Onze prioriteit is een kunstgrasveld voor Hove Sport.

werking en gezamenlijke aankopen met buurgemeenten verder uitbouwen om
Luc Vuylsteke de Laps

kosten te beheersen en om beleidsthema's die over gemeentegrenzen heen
gaan (zoals wonen) gestructureerd en effectiever aan te kunnen pakken.

We revaloriseren de Markgraaf en dit met meer dan een
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likje verf. Het wordt dé centrale en laagdrempelige

Voor ons ligt schaalvergroting niet vast op een fusie, maar eerder in een door-
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gedreven regionale samenwerking.

Diane Tinnemans

ontmoetingsplek. Zo zullen er bij goed weer ligstoelen
buiten gezet worden om een boek te lezen, te picknicken in

Igor Van de Putte

We willen een verlaging van de Onroerende Voorheffing die substantieel is.
Niet een belofte van verlaging met slechts enkele punten. We moeten ambiti-
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We ondersteunen de werking van de verenigingen, zowel financieel als

materieel. Waarbij we gaan voor een substantiële verhoging van alle wer-

van de huidige 878 naar 820 opcentiemen lijkt ons haalbaar.

kingstoelagen. We ondersteunen de verenigingen bij de uitbouw van hun

Gert Denollet

infrastructuur. Met name de jeugdverenigingen in Hove hebben nood aan een

Hove kan als kleine gemeente sterk inzetten op een dienstverlening op
Marion Valkenburg

maat. We zetten daarbij in op verdere digitalisering. Dit zonder ons warm

onthaal op te offeren. Er komt een geïntegreerd breed onthaal op de site van

betere accommodatie. Er wordt echter nog heel vaak in hokjes gedacht.
Jeugdbewegingen hebben een eigen lokaal dat enkel tijdens het weekend
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wordt gebruikt. Het dienstencentrum heeft een aanbod enkel voor senioren.
Schoolgebouwen staan in de weekends en vakanties vaak leeg. Dat kan toch

het gemeentehuis, waarbij o.a. Het Sociaal Huis alle sociale dienstverlening
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centraal zal aanbieden. Inwoners kunnen zo op één plek geholpen worden,

Timothy Bruyndonckx

gemeentehuis geraken. We kunnen zo gerichter doorverwijzen naar specialistische diensten, die we waar mogelijk intergemeentelijk laten samenwerken.

We willen binnen de HEKLA-zone de wijkwerking van de politie terug herop-

aan het spelen. Daarom kunnen ze nu ook monitoren aanvragen die naar hun
straat komen met speelelementen.

de wijkagent zo dicht mogelijk bij de Hovenaar houden.
Tonia Van de Vyver

We zijn voorstander van het principe ‘de

vervuiler betaalt’. Het gedifferentieerd tarief

(Diftar) wordt verdergezet, maar de frequen-

We zetten in op maximale samenwerking met

burgers, verenigingen en organisaties. We geloven dat ieders bijdrage relevant is voor het

tie van de ophaling moet terug omhoog. We

groter geheel en dus dat de Hovenaar maximaal

willen terug naar een wekelijks ophaalmoment

betrokken moet worden. Voor ons is consultatie

van het huisvuil. Hove blijft er ook te vaak vuil

in de loop van een (veranderings)proces dus erg

bij

belangrijk.

We

voorzien

een

urgentieplan

"Proper Hove", met een snelrespons-team voor
sluikstort

en

zwerfafval.

We

organiseren

samen met Hovenaars een Grote lentepoets
van Hove. We plaatsen ook extra vuilbakjes en
legen deze voldoende.

nisatie worden alle gemeentelijke gebouwen en

scholen doorgelicht en wordt het energie- en
van

gebouwen

in

gebracht, zodat de gemeente de nodige acties
6

giesnoeiers, samen aankopen,...).
Jef Hermans

Mark Henderickx

voor verscheidenheid in het woningbestand,

stuk programmatie met bijhorend budget zelf in

woningen voor starters, eenpersoonshuis-

handen van de jongeren te geven (via project-

houdens en senioren. Wij zetten in op

aanvragen).

vormen kan begunstigen. Waarbij we zorgen

koop-en huurwoningen en op ondersteuning
van

sociale

verhuurkantoren,

om

het

willen rekening houden met de woonwensen
van ouderen die langer in hun vertrouwde
omgeving willen blijven wonen.
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jeugdkalender. Dit met de mogelijkheid om een

We bouwen eigen evenementen

terug uit. Met o.a. terug een

18

jaarlijkse stratenloop in het
dorp. We willen ook het park
meer

benutten

voor

nieuwe

Elke Vangeel

activiteiten: Film, Bike-in, ….

We willen een schepen van samenleven die de ontmoetings-

kansen in Hove verhoogt. Zoals d.m.v. buurt- en straatfees-
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ten, met een veel flexibeler uitleensysteem met kwaliteits-

transitie door samen met bewoners acties op te
zetten (verhuur daken voor PV-panelen, ener-

Marine Vercruysse

We willen het aanbod +16 verbeteren in de

kaart

kan ondernemen. We stimuleren de energie16

11

We bekijken hoe de gemeente nieuwe woon-

Bindend Sociaal Objectief te realiseren. We

In het streven naar een klimaatneutrale orga-

waterverbruik

We voeren een mobiele speelpleinwerking in: waarbij ouders een speelstraat
kunnen aanvragen. Maar met een straat zonder verkeer zijn kinderen nog niet
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waarderen. Een sluiting van de wijkpost lijkt ons een erg slecht idee. We willen

liggen.

beter? We willen door wat meer te delen en samen te werken meer mensen de
kans geven om op een leuke manier hun vrije tijd te beleven.

met een thuisloket (outreach) voor de Hovenaars die moeilijk tot bij het
Marc Vanhulle

Els Nelen-Pauwels

het zonnetje,...

euzer zijn en verder onder het Vlaamse gemiddelde (880) zakken. Een daling
12

2

Bert Jan Michielsen

volle materialen via het digitaal loket en met een gratis levering bij ontmoetingsactiviteiten.

Tatiana Loguinova

Centrum
We
revaloriseren
de
Markgraaf en dit met
meer dan een likje verf.
Het wordt dé centrale en
laagdrempelige ontmoetingsplek. Zo zullen er
bij goed weer ligstoelen
buiten gezet worden om
een boek te lezen, te picknicken in het zonnetje,...
We verbeteren de fietsveiliheid in de dorpskern door een fietsplan
met veilige routes te
voorzien. Het principe
blijft dat de fietser de
snelheid
bepaalt.
De
oversteekplaatsen in de
Kapelstraat
moeten
zowel voor voetgangers
als fietsers een veiliger
voorrangsgevoel geven.
We voorzien het Frythout van een plukweide
met fruitbomen en laagfruit.

We
verfraaien
het
centrum van Hove. Dit
met een optimalisatie
van de bebloeming en
met meer goed onderhouden groenaanplantingen rond het gemeenteplein.
De heraanleg van de
Geelhandlaan vraagt om
aanpassingen ifv fietsvriendelijkheid.
We willen de hoekige aansluitingen van de fietspaden weg. Ook voor de
vernauwingen
op
de
rijbaan moet er duidelijkheid geschept worden
over de verkeersdoorstroom.
De voorrangsregels die
nu worden gehanteerd
moeten meer zijn dan het
huidige
wie
eerst
komt-eerst passeert principe.
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BAHNHOVE

Bloemenwijk
We leggen prioritair het
voetpad in de Jozef Lambrechtslei en de Statielei
opnieuw aan. Ook de rest
van de Bloemenwijk kan
een opfrissing gebruiken.
Met name de opstuwing
van voetpaden door wortels
moet
aangepakt
worden alsook een beter
groenbeheer
van
de
perken. We maken daar
een beheersplan voor op.

We smukken de Fietsers- tunnel aan het
Station op. Deze is nu
vaak het terrein van
vandalen. We denken
hierbij vb. aan een graffitiwerk dat Hove in beeld
brengt
door
Hovese
jongeren.
We voorzien, in overleg
met de bewoners, de
Bloemenwijk van een
uitgebreidere speeltuin
aan het Bloemenplein
in combinatie met een
lichte
sportinfrastructuur (vb. een petanqueveldje).

We willen dat de stationsparking
optimaal
wordt
gebruikt
door
treinreizigers.
De
parkeerdruk
op
de
Noordkant van de Bloemenwijk moet zo drastisch omlaag. We zetten
hierbij in op controle en
sensibilisering.

Vredewijk

Veldkant-Zuid

We voorzien, in samenspraak met de bewoners,
de Vredewijk van een
grotere speeltuin. We
denken hierbij vb. aan
een themaspeeltuin rond
ruimtevaart in de A.
Rodenbachstraat,
ism
RP2, de kerkfabriek en
Urania.

We voorzien een structurele aanpak van de
Jan Frans Gellyncklaan
ipv het voortdurende
oplapwerk aan de betonplaten. We pleiten voor
een totaalherinrichting
(onder en bovenbouw)
met snelheidsbeperkende maatregelen.

We voorzien een oversteekplaats
aan
de
Eikenstraat -Mattheessensstraat ism met de
gemeente Kontich. In
combinatie
met
de
heraanleg van de JF
Gellyncklaan zorgen we
ook voor een veiligere
oversteekplaats aan de
Beekhoekstraat.

We voorzien in overleg
met de bewoners buurtontmoetingsplaatsen
in de wijk. Dit bv. aan
het pleintje van de Beekhoekstraat, in de Sterrenregen, aan het veldje
van de Eikenstraat

We pakken de aansluitingen van de fietsostrade
F1 aan (Groenstraat,
Beekhoekstraat, knoop 't
Of in Hove). Aan de Donderbrug geven we voorrang aan de fietsers op de
F1 met een sas. We smukken de Fietserstunnel
aan de Kasteelstraat op.

We voorzien, in overleg
met de bewoners, de
Meylwijk van een aangepaste speeltuin. We voorzien dit op de huidige
locatie in de Nieuwstraat
met een opgewaardeerde
lichte
sportinfrastructuur.

V.U. Wim Bollaert, Jan Frans Gellyncklaan 41, 2540 Hove

We zetten ons maximaal
in om de open ruimte te
bewaren. We willen een
bebouwing
van
de
OCMW-gronden
(Stad
Antwerpen) aan de Lege
Veldkant Zuid tegenhouden.

We voorzien een beter
planmatig
onderhoud
van de (gedeelde) groenperkjes in de wijk en de
wadi's. De wadi's mogen
er ook minder troosteloos bij liggen, vb. door
betere aanplanting.

We blijven gekant tegen
een Helihaven in Lint.
Een
helihaven
hoort
thuis op een luchthaven.
We wensen vooral dat de
bestemming
van
de
grond
gewijzigd
zou
worden van industrieterrein in KMO-zone.

We laten de houten blokken verwijderen. Dit
onder andere op de
groenstroken in Zonnedauw.

Veldkant-Noord
& Vogeltjeswijk
Meylwijk

We zetten samen, met de
NMBS, in op een adequate ongediertebestrijding
aan de kanten Meylstraat en het onderhoud
van de hagen daar. Ook
de toegang tot de sporen
moet afgesloten worden
ter hoogte van de diensttrappen.

We leggen de voetpaden
in de Lege Veldkantlaan
opnieuw aan. De richel,
die voetpad en fietspad
nu scheidt, verdwijnt.

We zorgen voor een
heraanleg van de rijbaan
van
de
Molenstraat
waarbij we de snelheid
drukken (met lage drempels) en de parkeerdruk
verlichten.
Dit
door
invoering van enkelrichtingsverkeer
van
de
Nieuwstraat
richting
Dumortierstraat.

We zorgen voor een
herinrichting van de
Meylstraat: voetpaden
worden verbeterd en er
wordt een fietspad ingericht. We voorzien een
fietsstraat
vanaf
de
ondertunneling aan het
spoor tot aan de Elzenstraat.

We pakken de pijnpunten in de wijk naar
verkeersveiligheid aan.
We willen de rust laten
terugkeren na de vele
omleidingen door de
wijk. We beslissen eindelijk over ofwel de heraanleg van het kruispunt P.
Van Ostaijenlaan-Fazantenlaan of de herinvoering van de enkelrichting
in de P. Van Ostaijenlaan,
we willen volwaardige
fietsverbindingen
in
onder meer de A. Claessensstraat en snelheidsremmers
in
de
Diepestraat.
We voorzien, in samenspraak met de bewoners,
de wijk van een betere
speeltuin.

We zorgen voor een
beter onderhoud van de
talrijke
(gedeelde)
groenperkjes
in
de
wijk. Waar kan zorgen
we voor een onderhoudsarme en meer diverse
groenaanplanting (o.a.
meer
bloemdragende
beplanting).
We leggen het kruispunt
van de Veldkantvoetweg met de Acacialaan
terug aan. De kasseistroken worden vervangen
door een gebruiksvriendelijker materiaal en er
wordt een goed zichtbare
oversteek voorzien aan
de L. Dumortierstraat.

We hertekenen de functie van de Jos Coveliersstraat tot een fietsstraat. Dit met een fietsvriendelijke aansluiting
op de Leon Dumortierstraat (ifv ons fietsplan
voor gans Hove).
We voorzien een afgewerkte parking aan de
K. Cardijnstraat ipv de
losliggende platen. Dit
voor gebruik door buurtbewoners,
bezoekers
begraafplaats, school en
de
sportvelden.
Een
heraanleg die wat ons
betreft niet uit beton
moet
bestaan,
maar
gerust ook een stuk groen
mag blijven (met wat
weide,
bomen,
pluktuin,...).

