Fan van Hove werft aan!

Fanmail

Kartel van CD&V, Open VLD en onafhankelijken

We zoeken:

Wat bieden we :

•

enthousiaste Hovenaars

•

•

creatieve Hovenaars

meest uitdagende/actuele

•

van alle leeftijden

lokale beleidsthema’s
•

jaargang 7, oktober 2019

een open omgeving rond de

GOED
BEGONNEN...

een kans om mee de toekomst
van Hove uit te tekenen

Zin om mee deel uit te maken van een onze labo’s?

Bijna dag op dag een jaar na de lokale
verkiezingen en bijna een jaar is onze nieuwe
bestuursploeg aan de slag. Het mag gezegd
we namen een vliegende start. Met onze
coalitiepartner N-VA vonden we snel de juiste
drive en de verkiezingsprogramma’s werden
in een ambitieus bestuursakkoord gegoten,
dat op zich het meerjarenplan van de
gemeente nu in actie zet. Plannen waar we u
op ons inspraakmoment van 10 oktober ook
graag in hoorden en we u via onze
bestuursbarometer heel betrokken willen
houden bij de kleine en grotere verbeteringen
waar we de komende jaren vol voor gaan.

Mail naar fanvanhove@gmail.com

Onze Fans in het college, de gemeenteraad
en het bijzonder comité

COLOFON

Gert

U kan ons bereiken via fanvanhove@gmail.com
of via volgende contactpersonen.
Voorzitter
Wim Bollaert - wimbollaert@icloud.com
Diane Tinnemans - diane.tinnemans@hotmail.com

Wim
Luc

Schepenen
Els Nelen Pauwels - els.nelen-pauwels@hove.be
Luc Vuylsteke de Laps - luc.vuylstekedelaps@gmail.com
Gemeenteraadsleden
Tonia Van de Vyver - tonia.vandevyver@outlook.com
Wim Bollaert - wimbollaert@icloud.com
Bijzonder Comité
Gert Denollet - gertdenollet@gmail.com
Els Nelen Pauwels - els.nelen-pauwels@hove.be

			

Els

		

Zoek op Fan van Hove

Tonia

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

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!

4

We zijn daarin deel van een ploeg. Waarbij we
collegialiteit als een absolute eerste vereiste
zien, voor ons een evidentie, maar absoluut
cruciaal om Hove terug te geven wat het
verdient: een team dat er staat en samen gaat
voor dit fantastische dorp. Een team dat al op
toerental zit, zoals blijkt uit de vele
verkiezingsbeloftes die reeds in dit eerste jaar
zijn ingelost. Fan van Hove slaagde er
bovendien in om maar liefst 94% van zijn
verkiezingsprogramma mee in het
bestuursakkoord in te schrijven.
Een ploeg kan echter niet zonder een aantal
mensen in de spits. We laten daarom in deze
Fanmail graag onze twee schepenen aan het
woord over de vele werven en hun ambities.
Fan van Hove zit ook buiten al dit bestuurswerk
niet stil. We fristen onze eigen interne werking
op en gaan aan de slag met labo’s voor Hove.
Plekken waar we willen experimenteren met
het oog op de wat verdere toekomst, of net
heel snel op de bal antwoorden willen
formuleren op actuele vraagstukken. Plekken
waar we ook andere Hovenaars graag
ontmoeten. Aarzel daarom niet ons aan te
spreken waar ook in ons dorp.

VERDER IN DEZE FANMAIL:
Luc vs. Els - p. 2-3
Onze doelen voor Hove - p. 3
Labo’s voor Hove - p.4

LUC VS. ELS
40 DOELEN VOOR
HOVE

KUNSTGRASVELD
De AGB Hove beheert 3 voetbalvelden, één aan de
sporthal, twee aan de Dumortierstraat. Deze laatste site
is dringend aan renovatie toe.
Hierbij zal één kunstgrasveld voor competitie en training
worden aangelegd en zullen beide velden LED verlichting krijgen.
Ook de omheining wordt meteen mee aangepakt!
Zo zullen de trainingsuren in Hove kunnen verhoogd worden,
want het aantal voetballers gaat nog steeds in stijgende lijn!
Streefdatum voor dit project: augustus 2020.

Wij brengen u daarom (op 6 november) opnieuw samen rond
het Vlekkenplan. Een instrument dat ons opnieuw greep moet
doen krijgen op onze ruimtelijke kwaliteit en ontwikkeling de
volgende jaren.
Voor ons is dit Vlekkenplan dé leidraad om de open
ruimte in Hove te vrijwaren en om de woonuitdagingen van de toekomst (verdichting, vergroening,
vergrijzing,...) van antwoord te bieden.

In Hove zijn 3 jeugdverenigingen actief: de
scouts, Jaanimo en jeugdhuis Tjok. We maken een
prioriteit van de goede behuizing voor alle drie.
Concreet gaan we investeren in een nieuw gebouw waar
Jaanimo en Scouts samen gebruik zullen van maken. We denken
dat nauw samenwerken tussen de drie verenigingen een
meerwaarde is en zetten daar dan ook vanuit het gemeentebestuur
en met de Jeugdraad stevig op in. Elke jeugdwerking heeft zijn
eigenheid, maar er zijn zo veel raakpunten dat ze samen een sterker
aanbod kunnen bieden voor de Hovense jeugd!
Bij het ontwerp van het nieuwe gebouw zijn deze verenigingen
van bij de start betrokken en zal hun inbreng cruciaal zijn. Dit
project staat met prioriteit in het meerjarenplan!

VLEKKENPLAN
Al betrokken bij onze ruimtelijke ordening? Dat
bleek alvast van wel op het participatiemoment van het
meerjarenplan op 10 oktober.

JEUGDLOKALEN

Misschien onstnapten ze u in de
InfoHove van maart, onze 40
doelen voor Hove. U kan ze
uitgebreid terugvinden op de
gemeentelijke website en op
www.fanvanhove.be

RESTAFVAL
Heeft u ook het eerste seizoen van de
verhoogde ophaling restafval benut?

Wij ontvingen vooral enthousiaste reacties. We
voerden die in voor het zomerseizoen, wanneer dit best
rendeert. We behielden daarbij het principe van het
gedifferentieerd tarief (DIFTAR) waarbij de vervuiler
betaalt. We evalueren deze frequentieverhoging de
komende maanden ifv het volgende zomerseizoen.

HOVE BIJFT HOVE!
Hove blijft Hove! Het Vlaamse regeerakkoord
voorziet geen spoor naar verplichte fusies,
joepie!
Dus gaan we, weg van de doemdenkers, de komende
jaren zelf onze dienstverlening uitbouwen, met door
andere gemeenten samen te werken. In een
Intergemeentelijke Samenwerking maken we onze
gemeente minder kwetsbaar, zorgen we voor
betere kwaliteit en een beheersbare kost.

PARTICIPATIE

Vergeet niet dat we ondertussen terug in het
tweewekelijkse ophaalritme zitten!

Participatie start met goed informeren, maar wij
willen meer. Op regelmatige basis willen we de Hovenaar
consulteren en om advies vragen. Een eerste start werd
gegeven op 10 oktober met de participatieavond over de
toekomst van ons dorp.
Jullie waren met meer dan 100 geïnteresseerde Hovenaars
aanwezig en ook de online enquête werd door meer dan 250
Hovenaars ingevuld. Met deze mooie aanmoediging willen we
verder deze weg bewandelen en nauw in contact blijven met wat
jullie willen!

En u? Naar welke verbetering kijkt u het
meeste uit?

Zo zullen we volgend jaar starten met wijkraden om in
co-creatie ontmoetingsplaatsen in te richten. Wij kijken
er al naar uit. Jullie toch ook?

Laat het ons weten: fanvanhove@gmail.com
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