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DE HOVESE GEMEENTERAAD STEUNT ONZE NEEN
VOOR DE FUSIE VAN HOVE MET EDEGEM.
Herinner u begin 2016 toen de fusiekoorts rond
Hove met Edegem uitbrak na uitspraken van Koen
Metsu, de burgemeester van Edegem, op ATV. Hij
stelde toen dat een mogelijke fusie met Hove een
interessante optie was en hij hierover in 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 kon
beslissen. In juni werd dan een gemeenteraadscommissie bijeengeroepen om een open debat te voeren
rond dit onderwerp. Conclusie: eensgezindheid om de
fusie met Edegem af te wijzen omwille van het totaal
gebrek aan draagvlak.

ER KOMT
GEEN
FUSIE MET
EDEGEM

Begin december lanceerde Koen Metsu opnieuw de oproep om in 2017 de fusie in een versnelling door te duwen. Dit was een brug te ver voor Fan van Hove en wij
hebben dan ook initiatief genomen. In een toegevoegd
punt aan de gemeenteraad hebben wij voorgesteld
dat de gemeenteraad van Hove een brief zou richten
aan het college van burgemeester en schepenen van
Edegem om duidelijk te maken dat er geen draagvlak
bestaat in Hove voor een fusie. Wij zijn uiteraard bijzonder verheugd dat na een stevig inhoudelijk debat de
voltallige gemeenteraad ons hierin steunde.
We blijven overtuigd dat Hove de meeste taken zelf aan
kan. En waar nuttig en nodig dit ook door middel van
een doorgedreven intergemeentelijke samenwerking
kan doen. We denken niet dat schaalvergroting de
oplossing van alles is. We geloven net dat nabijheid
en authenticiteit betere antwoorden bieden op de
uitdagingen in ons dorp, maar ook op grotere samenlevingsuitdagingen (voortschrijdende verstedelijking,
globalisering, vervreemding, populisme).

VERDER IN DEZE FANMAIL:
N-VA en pH7 behouden de open ruimte, què!? - p. 2

Wij geloven absoluut in het gemeentelijke niveau:
verkozen worden met een duidelijk programma, dit
uitvoeren en daar op afgerekend worden!

De werven van het bestuur- p. 3

Zo gaan wij alvast ook 2017 weer in: met volle inzet
voor ons Hove!

Nieuwe website - p. 4

Hove Sport? - p. 3

N-VA EN PH7 BEHOUDEN DE
OPEN RUIMTE, QUÈ!?
Op 30 mei 2016 nam het schepencollege
belangrijke beslissingen ivm het gebied Lege
Veldkant Zuid: het legde haar eigen visie
vast en keurde voorstellen van het OCMW
Antwerpen goed.
Het college was zo fier over haar beslissingen
dat ze alles deed... om vooral niet te communiceren. We vroegen inzage in het dossier,
wat bemoeilijkt werd en even later geweigerd.
Uiteindelijk was een klacht bij de Gouverneur
nodig om inzage te bekomen in het dossier.
Daaruit bleek dat het college akkoord gaat met
de ontwikkeling van 142 wooneenheden! Een
uitbreiding weg van de dorpskern, met een
extra onberekende mobiliteitsdruk voor Hove.
Voor ons reden genoeg om aan de alarmbel te
trekken en actie te voeren in de aangrenzende
wijk.
Het schepencollege besliste begin juli 2016 een
Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) te maken
en vraagt de GECORO hieraan inhoudelijke
invulling te geven. De GECORO stapte hierin

mee op voorwaarde dat men niet vertrekt van
de plannen, op 30 mei goedgekeurd, maar een
ruime methode volgt. Met verschillende woonvormen, met een inrichtingsstudie en met een
belangrijke studie naar mobiliteitsimpact.
Waarop het weer heel stil werd.
Eind december 2016 verklaart schepen van
ruimtelijke ordening Dave Van den Bergh
(pH7) dat in de filosofie van de invoering van
een betonstop “er nog gesprekken lopen met
het OCMW Antwerpen en die de goede kant
uitgaan”. In de pers benadrukt hij zijn strijd
met Boechout tegen het verlies van de open
ruimte. Het bestuur blijft over dit belangrijk
dossier gewoon verstoppertje spelen.Kan hier
nu eindelijk eens wat duidelijkheid en transparantie volgen?
Wij blijven alvast hardnekking vasthouden aan
het behoud van deze open ruimte met een
vastgelegde visie in een RUP. Niet eerst uitverkopen en dan een RUP opmaken.

HET NIEUWE AFVALBELEID IN HOVE, EEN VERADEMING?

vriendelijke karakter, tenzij iedereen ook afbreekbare zakken gebruikt.

1 maart 2016 was D-day voor Hove op vlak van afvalbeleid: het
nieuwe diftar-systeem werd ingevoerd; de groene en de grijze
zakken werden naar de “container” verwezen. Dit ging niet zonder slag of stoot. Na bijna een jaar het systeem te hebben toegepast, stellen wij als Fan van Hove het volgende vast:

Voor ophaling snoeiafval moet er ook extra betaald worden. Vooral oudere mensen die zelf niet meer naar het recyclagepark kunnen gaan,
zijn hier door getroffen. Het tarief is gelijk aan dat van (duur) grof vuil.

Tijdens de warme zomermaanden werden de containers slechts
2-wekelijks opgehaald i.t.t. de vuilzakken die in de zomerperiode wel
elke week konden opgehaald worden. Ongenode gasten en een lekker
geurtje verzekerd. Heel wat burgers zijn hierover ontevreden.
Om beestjes en geurhinder te vermijden, moest je alsnog zakken gebruiken en die dan in de container deponeren. Tot daar het milieu2

U kan de
plannen
bekijken op
onze website

Het gemeentelijk informatieblad met de toelichting over de sociale
toelagen voor diftar was reeds gedrukt nog voor dat de gemeenteraad
dit goedgekeurd had (nadat onze fractie hierop al maanden had aangedrongen).
Er is geen enkele innovatie op het vlak van het afvalbeleid: er wordt
niet nagedacht over decentrale afzetplaatsen voor bepaalde afvalfracties of meer dienstverlening op het vlak van recycleren. Hovenaars
willen graag snel af van hun afval en dit niet weken thuis opstapelen.

DE WERVEN VAN HET
BESTUUR
BETON IN FRYTHOUT!?
Een winterse zondagmiddag in Frythout.
Wandelende jonge ouders met ravottende
kinderen, grootouders, dollende honden in en
rond de beemden, bedekt met een laagje ijs, een
reiger op de uitkijk. Een idyllische plek aan de
rand van de stad, open ruimte waar de natuur
nu nog haar vrijheid krijgt... . Waarom blijft dit
gemeentebestuur dan star vasthouden aan de
aanleg van maar liefst drie gebetonneerde fietswandelpaden door het natuurpark! Voor hen is
de betonstop nog lang niet van toepassing. Een
natuurpark met onnatuurlijke elementen, hoe
kom je erbij? Volgens een enquête afgenomen
bij de zondagse wandelaars is NIEMAND vragende partij voor deze drastische ingreep. Hoog
tijd voor jullie 10 000 stappen in het Frythout,
beste burgemeester en schepenen!

HORTENSIAHOF
Project Hortensiahof lijkt bijna afgerond en
oogt mooi. De Art Nouveau villa gebouwd in
1912 en gelegen op een terrein van meer dan
4.000m² schittert terug aan de Mortselsesteenweg. Maar schijn bedriegt. De villa werd in 2016
grondig gerenoveerd (buitenschrijnwerk, dak,
...) en in het parkgebied, waar het grootse deel
van het bijhorend park als privé tuin bij de villa
hoort, werden recent 2 gebouwen met in totaal
32 assistentieappartementen gebouwd. In de
bouwvergunning van de nieuwbouwappartementen is bepaald dat de villa een dienstengerelateerde bestemming moet krijgen, gericht op
zowel de bewoners van de appartementen als
de omwonenden. De gerenoveerde villa staat
nu te koop voor 950 000€! De binneninrichting
is niet gerealiseerd. We zijn niet erg hoopvol dat
dit tegen deze prijs zal lukken. Dit mooi dorpszicht dreigt zo geen enkele invulling te krijgen.
Een gemiste kans!

ZONNEPANELEN
Maar gelukkig vond dit bestuur wel het
stopcontact om de zonnepanelen die het
vorige bestuur plaatste aan te sluiten... .

EVALUATIE DORPSKERN
Ruim vier jaar liggen de herinrichtingswerken van de dorpskern achter ons. Einde
vorige, begin deze legislatuur formuleerde het huidige bestuur behoorlijk wat,
soms erg kritische opmerkingen. Daarbij
ondermeer een vernietigend oordeel over
en het voluit ridiculiseren van de zone 30.
Vandaag blijken NV-A en pH7 de zone 30
echter erg genegen en opteren ze zelfs voor
een uitbreiding (Lintsesteenweg). Beter
laat dan nooit tot inzicht komen?

FIETSPADEN
De afkalvende belofte van dit bestuur
rond de heraanleg fiets- en voetpaden is
al langer gekend. Van 4000 lopende meter
als verkiezingsbelofte tot nauwelijks 2000
vierkante meter in realiteit. En dan nog.
Vorig jaar werd dit voor het grootste deel
ingevuld met een vers laagje dolomiet voor
de fiets- en wandelwegen in het gemeentepark. Niet te verwonderen dat Hove bij de
provinciale fietsbarometer met 5,5/10, ver
onder het gemiddelde scoort.

INTEGRATIE OCMW
Bij de start van dit bestuur begon ook
meteen het gekibbel en oplopend geruzie
tussen NV-A en pH7, met scènes in de
gemeenteraad die ja als weldenkend
mens niet voor mogelijk houdt. Heftig was
vooral het debat rond het budget OCMW
en de verbouwing van het dienstencentrum. Uiteindelijk kreeg pH7 groen licht
voor dit project. Als pasmunt zet N-VA nu
in op een nieuw gemeentehuis. De integratie gemeente-OCMW lijkt zo nog heel
ver weg.

=

HOVE SPORT?
Sinds een twintigtal jaren ondersteunt
de gemeente jaarlijks de infrastructuur
van jeugdverenigingen, maar ze maakte
vb. ook de overgang van de oude voetbalterreinen aan de Rodenbachschool
naar de nieuwe terreinen mogelijk. Dit
door de terbeschikkingstelling van het
terrein en de financiering van het chalet voor Hove Sport.
Momenteel stelt zich hier een belangrijke
uitdaging: bij Hove Sport groeit de jeugd
zo snel dat ze op enkele jaren van +/- 100
naar bijna 200 jeugdspelers zijn geklommen, in 16 jeugdploegen. Met bovenop
dames en heren seniors en de eerste en
tweede ploeg komen we uit op een sportieve organisatie die nu verplicht is via
verhuur uit te wijken naar gemeentelijke
terreinen in Edegem. Hove Sport geeft nu
geld uit aan terreinen buiten Hove!
De oplossing ligt voor handen: we kunnen
als gemeente het voorstel overwegen van
de aanleg van een kunstgrasveld. Dat kan
extra huur van terreinen vermijden, de benutting van de terreinen optimaliseren en
gebruik mogelijk maken van andere verenigingen en gebruikers, met name overdag. Zo kan Hove Sport onze sportambassadeur blijven op (jeugd)voetbalvlak.
Als we zien dat dit bestuur de projecten
die ze van de vorige ploeg overneemt,
steevast goedkoper uit kan voeren... : ) is
er mogelijk zelfs ruimte voor een extra,
maar nodige investering in de chalet, zodat onze kinderen en kleinkinderen veilig
en gezellig kunnen sporten.

En u? Wat vindt u de “dringendste”
werf in Hove?
Laat het ons weten: mail naar fanvanhove@gmail.com
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FAN VAN HOVE IS VERHUISD!

WELKOM OP ONZE NIEUWE WEBSITE
WWW.FANVANHOVE.BE

ONZE PLOEG AAN DE START VAN 2017!

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!

			

SOFAGESPREK

			

Zondag 19 maart 2017

			

11.30u Da Capo (deuren 10.30u)

			
			

Minister Koen Geens op de sofa
bij Dirk Sterckx

			
			
			

Drankje en hapje			
Voorleeshoek voor de jongsten

Verantwoordelijke uitgever: Wim Bollaert, Jan Frans Gellyncklaan 41, 2540 Hove

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
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Zoek op Fan van Hove

