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Fanmail

CD&V, Open Vld en onafhankelijken
jaargang 10, december 2021

HALVERWEGE...
... EN AL STEVIG DOORGEWERKT
Onze bestuursploeg (Fan van Hove-N-VA) heeft haar
eerste helft gespeeld. Tijd om even terug te kijken
met een glas in de hand tijdens de nakende
eindejaarsperiode. Een glas dat halfvol of halfleeg
is?
Wat ons betreft, meer dan halfvol. Ondanks het
vervelende coronabeestje wist deze ploeg haar
beloftes na te komen. Zoals verder in deze fanmail
zal blijken staat de barometer met al onze
doelstellingen al stevig in het groen. Van de 74
beloftes uit het bestuursakkoord vinkten we er al
50% af, goed 36% zit in uitvoering en de overige 14%
in voorbereiding. Dat is uiteraard een thumbs up
voor heel de ploeg.

		

ONZE VISIE OP HOVE?
SMART – PARTICIPATIEF – AUTHENTIEK – INCLUSIEF
1. We willen de authenticiteit van Hove bewaren.
2. We vrijwaren het kenmerkende residentiële karakter van Hove met de
bijhorende open en groene ruimte.
3. Op vlak van mobiliteit pleiten wij voor een realistische en
duurzame aanpak.
4. Kleinschaligheid staat niet in de weg van goed bestuur. We gaan voor een
bereikbare, klantgerichte en moderne dienstverlening. Hove SMART!
5. Voor ons is het sociaal weefsel in ons dorp uiterst belangrijk.
LEES HET VOLLEDIG OP WWW.FANVANHOVE.BE

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!

Want die toekomst zetten we ook in met een aantal
wissels in onze eigen ploeg. Zo zal levend
monument en ex-burgemeester Luc Vuylsteke de
Laps zijn mandaat als schepen doorgeven aan
huidig fractieleider Wim Bollaert. Luc blijft als
raadslid wel op post. Diane Tinnemans wordt op haar
beurt gemeenteraadsvoorzitter in vervanging van
Guido Sel (N-VA).

U kan ons bereiken via fanvanhove@gmail.com of
via volgende contactpersonen.
Voorzitter
Wim Bollaert - fanvanhove@gmail.com
Schepenen en raadsleden
Diane Tinnemans - diane.tinnemans@hove.be
Els Nelen Pauwels - els.nelenpauwels@hove.be
Gert Denollet - gert.denollet@hove.be
Luc Vuylsteke de Laps - luc.vuylstekedelaps@hove.be
Wim Bollaert - wim.bollaert@hove.be
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Maar we zijn er nog niet. Met name enkele grote
infrastructuurprojecten wachten ons in de tweede
helft, een broodnodig Ruimtelijk Beleidsplan en
extra ingrepen om Hove bruisend te laten herleven
na  corona. We geven in de binnenpagina’s van deze
fanmail onze kerstballen van de eerste helft graag
mee, maar kijken ook al graag vooruit in wat de
tweede helft ons brengt. Een laatste blik achterom,
alvorens we ons focussen op de toekomst!

			
Zoek op Fan van Hove

Rest ons jullie allen een ongelofelijk warme
eindejaarsperiode toe te wensen.
Vanwege alle fans van Hove
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VERDER IN DEZE FANMAIL:
Dit was de eerste helft - p. 2-3
Paaseierenzoektocht - p. 4
Visie Fan van Hove - p.4
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DIT WAS DE EERSTE HELFT
FIETSSTRATEN
Maar liefst 14 straten werden al tot
fietsstraten omgedoopt:
Hoverheide
Kasteelstraat
Verbindingsstraat
Dennenlaan
Elzenstraat
Meylstraat
Oudstrijdersstraat
L. Van Lindenstraat
Frijthout
A. Rodenbachstraat
J. Mattheessensstraat
Beekhoekstraat
J. Coveliersstraat
M. Vermeeschlaan

CORONA
Als eerste gemeente in de
provincie behaalden we begin
augustus een vaccinatiegraad van
90%. Ondertussen stijgen we al
boven de 95% gevaccineerden!
Proficiat, Hovenaars, voor jullie
puike prestatie!

Ten slotte is er nu ook in heel de gemeente WIFI
beschikbaar, zonder extra kosten kan je nu overal in
Hove naar je favoriete website surfen.
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Het groeide en bloeide deze
zomer in de Samentuin aan het
Dienstencentrum! Met de
ondersteuning van Natuurpunt
konden voor het eerst 12
Hovese gezinnen samen
biologisch tuinieren en
oogsten! Dit smaakt naar
meer!

RUIMTELIJK BELEIDSPLAN

Eind 2021, dus halfweg deze bestuursperiode ,
kunnen we, met enig genoegen, vaststellen dat er qua
ruimtelijk beleid opnieuw rust, sereniteit en zelfs ruime
consensus is in de Hovese politiek. Eind 2019 werd het
Vlekkenplan unaniem goedgekeurd, eind 2020 ook zo voor het
AFVALOPHALING
Beeldkwaliteitsplan. Vanuit die consensus wordt nu werk gemaakt
van een Ruimtelijk Beleidsplan, opvolger van ons Gemeentelijk
We zorgden voor een
Structuurplan. Veel vakjargon, om te zeggen dat we bouwen aan een
weekophaling in de
nieuw kompas qua ruimtelijk beleid voor minimum de komende 20
zomermaanden.
jaar. Volgens het decreet terzake dient eerst een conceptnota
opgemaakt, waarin kernachtig alle ambities en de nodige
strategieën weergegeven worden. Deze nota zal met alle actoren
en geïnteresseerde bewoners besproken worden, dus volop
participatief. Volgens de huidige planning kan de conceptnota
verwacht worden eind januari 2022, zodat in het voorjaar
2022 het participatieproces kan gevoerd. Doel is een
DIGITALISERING
breed gedragen document te bekomen, dat dan
basis is voor het opmaak van het nieuw
De Covid crisis heeft de digitalisatietrein
ruimtelijk beleidsplan.
nog sneller doen rijden. Hove is eveneens een
versnelling hoger geschakeld met het
uitrollen van verschillende acties.
We verhoogden het aantal digitale tools bij de
verschillende gemeentediensten. Zonder iemand achter te
laten. Voor bewoners die de digitale tools nog niet helemaal
onder de knie hebben, blijft de gemeente nog steeds
telefonisch of op afspraak beschikbaar. Ook het college en de
gemeenteraad werden gedigitaliseerd.

SAMEN TUINIEREN

We maken van Hove een voorbeeldgemeente in
functie van de lokale modal shift. Waarbij we onszelf
uitdagen naar een nieuw evenwicht tussen alle
vervoersmogelijkheden. Dat dit geen eenvoudige klus is,
bewijst het verhaal van de Donderbrug. We willen vooral geen
van de vervoersmodi stigmatiseren, ze moeten elk hun aandeel
krijgen in ons mobiliteitvraagstuk.
Wat maakt dat de heraanleg van straten ook in deze visie moeten
passen. De Lege Veldkantlaan kreeg in deze logica een nieuwe
aanleg en in 2022 volgt de belangrijke as van de Jan Frans
Gellyncklaan. Ook hier met aandacht voor elke weggebruiker,
veiliger (zone 30), groener en stiller. Er zal de rest van deze
legislatuur ook extra aandacht gaan naar de uitdagingen
rond de vergroening en elektrificatie van het wagenpark.
Waarbij we steunen op een eigen gemeentelijk
laadpalenplan.

INFRASTRUCTUUR
De nieuwe Academie tegenover het Sportpark
krijgt nu echt vorm: het openbaar onderzoek start
begin 2022. Nieuwsgierig? Neem zeker eens een kijkje
op de website.
Voor de jeugdlokalen gaan we in op de bezorgdheden van
de jeugdverenigingen en splitsen we de investeringskost
over 2 locaties: het Jeugdig centrum en het Sportpark.

KUNSTGRASVELD
Op de velden van Hove
Sport investeerden we
in een multi-inzetbaar
kunstgrasveld.

Voor het nieuw administratief centrum willen we het
kasteel Weyninckhove zoveel mogelijk hergebruiken en
beperkt bijbouwen. Nu afwachten wat Erfgoed
Vlaanderen ons daarin aanbeveelt.
WIJKPARTICIPATIE

NIEUW SKATEPARK
Het skateterrein achter het
Sportpark ging eind oktober
officieel terug open. Mooi hoe
verschillende generaties skaters dit
project uit tekenden! Het
betonnen concept zorgt voor de
nodige uitdaging en heel veel
skateplezier!

AANLEG STRATEN

ZEBRAPADEN
De vlinderoversteekplaaten zorgen
voor extra veiligheid aan
de Hovese scholen.

Na het parkje van de
Timmermansstraat, komt er ook
voor Sterrenregen een nieuwe
ontmoetingsplek. Samen met de
bewoners tekenden we een leuke
speelplek. Eind maart ‘22 zal de
uitvoering klaar zijn. Ondertussen loopt
een enquête in de Meylwijk. Thema:
zorgzame buurt en klimaat.
Benieuwd welke ideeën hier
zullen groeien!
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