Het nieuwe bestuur voerde eind vorig jaar een
afspraak uit die alle partijen voor de verkiezingen
van oktober 2012 gemaakt hadden:
het heraangelegde dorpscentrum evalueren.
Zo werd de stem van de Hovenaar via een ruime
steekproef gepeild. Ook de adviesraden en
scholen kwamen aan bod.

Het uitzicht van de dorpskern haalt een goede
score. Het wordt ervaren als aangenaam, mooi of
gezellig, zeker aan de kerkomgeving (als daar de
blokken vervangen worden). Een meerderheid
apprecieert het centrum als voldoende groen.
De topscore gaat naar de nieuwe verlichting,
die u mooi en voldoende lichtgevend vindt.

Op vlak van verkeersveiligheid is er zeker nog
werk aan de winkel. Vooral de onoverzichtelijke
kruisingen en het gebrek aan verkeersdiscipline
kunnen beter. Er is een duidelijke vraag naar meer
afbakening van de ﬁetszones en de verhoging
van de veiligheid aan het kruispunt Kapelstraat/
Geelhandlaan. Hierbij is er ook vraag naar het
verbeteren van de plaatsen waar de ﬁetser de
rijbaan opkomt. Voor de maximumsnelheid van
30 km/u en de handhaving via de ﬂitspalen
toonde u veel begrip. De aanwezige ﬁetsstallingen
en de parkeerplaatsen lijken niet tot grote
betwistingen, eerderr tot te
tevredenheid.

Wij noteerden alvast vaak voorkomende
suggesties als:
aparte ﬁetspaden of minstens beter
aangegeven verkeersregels (voorrang van
rechts)
vervang de betonnen blokken aan de
kerkomgeving door bloembakken
Wij stellen dat we dit signaal van vele Hovenaars
ernstig moeten nemen en zullen dus alle
initiatieven in die zin steunen.

Fan van Hove nodigt u uit voor
een gezellig aperitief. Terwijl u
geniet van een lekker hapje en een
verfrissend drankje zullen onze
mandatarissen klaar staan om
te luisteren naar uw ideeën voor een
leefbaarder en aangenamer Hove.
Bent u geïnteresseerd, of heeft u
gewoon zin in een klein aperitiefje,
kom ons dan zeker vergezellen
op 29 juni rond 12u in café Den
Drijhoek.
Niet vergeten: van 29 tot 31
augustus zijn er de
ZOMER-END-FEESTEN!

UITNODIGING
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ALVAST TOT DAN!

APERITIEF u
29 JUNI - 1o2ek

h
café Den Drij

Vind je dit leuk?
Ga dan naar
www.facebook.com/
fanvanhove

V.U. Thomas De Boe - Mechelsesteenweg 99 - Hove

WAT U VAN ONS MOEST VERNEMEN:
DE EVALUATIE VAN HET NIEUWE DORPSCENTRUM

Fan van Hove nodigt u uit voor een
gezellig aperitief. Terwijl u geniet van
een lekker hapje en en een verfrissend
drankje zullen onze mandatarissen
klaar staan om te luisteren naar uw
ideeën voor een leefbaarder en
aangenamer Hove. Bent u geïnteresseerd,
of heeft u gewoon zin in een klein
aperitiefje, kom ons dan zeker
vergezellen op 29 juni rond 12u in café
Den Drijhoek.
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HALLO, WIJ ZIJN DE JONGEREN VAN FAN VAN HOVE
Wij zijn, net als jij, bezorgd over de toekomst van
onze gemeente. Het voorbije anderhalve jaar van
het nieuwe gemeentebestuur heeft ons dan ook
met allerlei vragen achtergelaten.
Kunnen jonge gezinnen binnenkort nog in Hove
blijven wonen? De vastgoedprijzen blijven stijgen
gaan en banken verstrekken steeds moeilijker
krediet aan jongeren. Als er een stuk vastgoed
vrijkomt, wordt het direct ingenomen door
kapitaalkrachtigen. Dat drijft op zich de prijs nog
maar eens naar boven en creëert een vicieuze
cirkel.
Kunnen jongeren veilig en gemakkelijk hun
gemeente doorkruisen? Na de succesvolle
heraanleg van het centrum door het vorige
gemeentebestuur, is de nieuwe ploeg bij de pakken
blijven zitten. Auto’s blijven in het centrum nog
steeds ongestoord parkeren op het ﬁetspad. Er is
geen nog enkel teken van het door Ph7 beloofde
ﬁetspad van 2km en jongeren worden te weinig
aangespoord om met het openbaar vervoer van
oost naar west te trekken.

Kunnen jongerenverenigingen een dragende rol
blijven vervullen in Hove? Onze gemeente heeft
verschillende, zeer kwalitatieve initiatieven voor
onze jeugd: Scouts, Janimo, Tjok, Oberon,... Hove
moet een uitlaatklep blijven bieden voor onze
jeugd. Een gemeente vol mogelijkheden, voor
jongeren en door jongeren. Wil je samen met
ons werken aan een betaalbaar Hove, rijk aan
levenskwaliteit en activiteiten, neem dan contact
op met kartel@fanvanhove.be

GEMEENTEFINANCIËN: OCMW-HOVE OP DRIFT
Onder het huidige bestuur swingen de budgetten
voor het OCMW de pan uit, zonder dat dit het
sociaal beleid ten goede komt. Hierover maakte
de coalitie rond de jaarwisseling al zware ruzie.
Maar deze dagen vallen de maskers af: bij de
rekening 2013 van het OCMW komt het bewijs dat
er structureel overschot is. Aangezien het budget
voor 2013 de basis vormt voor alle budgetten,

tot en met 2018, trekt de meerderheid de situatie
volledig scheef. Het budget voor het OCMW wordt
systematisch en zwaar overschat. De kost stijgt
voor een ongewijzigd beleid. Reden? Onenigheid
binnen de meerderheid en persoonlijk prestige van
de voorzitster. Heeft deze een klein prestigebouwprojectje op het oog ? Politiek blijkt steeds
meer dat deze overschotten in stand gehouden
worden door de politieke as pH7- Hove Beweegt,
met herhaalde wisselmeerderheden.
Zo komen de gemeenteﬁnanciën, onder druk
te staan. Er is onvoldoende ruimte voor het
heraanleggen van straten en ﬁetspaden, laat staan
de beloofde belastingverlaging. Het is zelfs zover
gekomen dat de gemeente moet lenen om haar
gewone werking te bekostigen!
Wij staan voor verantwoord omgaan met
belastinggeld en een sociaal beleid op maat
van onze gemeente. Zo stellen wij reeds sinds
maanden voor eerst het overschot bij het
OCMW te laten terugvloeien naar de gemeente
en dan te komen tot een nieuwe, realistische
budgetplanning.

WATERFACTUUR
Eén van de eerste, en weinige, initiatieven die
dit gemeentebestuur genomen heeft, is het
verhogen van een aantal belastingen. Soms zijn
dit ook verdoken kosten. Neem nu bijvoorbeeld de
saneringsbijdrage voor de afvoer van leidingwater.
Deze werd, zonder dat hier enige vorm van beleid
tegenover staat, verhoogd tot het maximum tarief.
Wat betekent dit voor u? Hieronder tonen we u
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de waterfactuur van een doorsnee Hovens gezin.
Let op de kleine lettertjes. Voor 2012 betaalde u
0.9908 € per M3 verbruikt water. Vanaf 2013 werd
dit verhoogd 1.3332 € per M3. Voor het gezin uit
ons voorbeeld is dit op jaarbasis voor hetzelfde
verbruik een meerkost van ongeveer 40€ of
maar liefst één derde. En dit voor partijen die
aankondigden de lasten te zullen verlagen!
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