Hove

In Hove leeft een bonte buurt

Beste Hovenaars,

Het kartel Fan van Hove
brengt u net voor de
zomer deze
kleurrijke buurtkrant.
Want ook wij houden van
onze buurt en hopen dat
we de eigenheid en
zelfstandigheid van Hove
kunnen bewaren,
rustig gelegen aan het
begin van de rand rond
Antwerpen. Maar laat
dat nu net onze grootste
uitdaging worden: de
voortschrijdende
verstedelijkingneemt ook
hapjes uit Hove.
Meer dan reden genoeg
om u in deze krant daar
beter rond te informeren.
Helaas dus ook een
sombere boodschap bij
deze zomers gekleurde
krant.

Hove wordt verkaveld
met de kraan open

Wanneer wordt Hove een deel van
het dichtgeslibde Mortsel ? De 4
dossiers die we uitgebreid in deze
krant brengen stemmen ons
bijzonder bezorgd over de toekomst
van Hove.
Buiten het project binnengebied J.F.
Gellyncklaan,
Beekhof, Beekhoekstraat waartoe
de aanzetten nog vorige legislatuur
gegeven werden en waar een
gedeeltelijk
sociale invulling is voorzien, bieden
de aangekondigde projecten geen

OVERZICHT
VAN FALENDE
RUIMTELIJK BELEID IN
DEZE KRANT

enkel perspectief rond betaalbaar
wonen. De ambitie om het nog
steeds
voorliggende sociaal objectief
wonen concreet in te vullen is met
dit beleid verder weg dan ooit. Meer
dan dat, onze gemeente zal aan dit
tempo binnen de kortste keren
volgebouwd zijn. In tegenstelling tot
alle mooie beloftes, dreigen we
tegen het einde van de legislatuur
wakker te worden in een zo goed als
stedelijke omgeving, waar we de
grens met het dichtgeslibde Mortsel
amper merken. Is dat het Hove dat

we willen? Willen we een Hove dat
bestuurd wordt
door bouwpromotoren, of door zijn
verkozenen?
Stof tot nadenken. We wensen u
alvast een prettige zomer!
Vanwege al de fans van Hove,
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Wim Bollaert, Jan Frans Gellyncklaan 41, Hove

Willen we een Hove dat bestuurd wordt door
bouwpromotoren, of door door zijn verkozenen?

2014-2015 : Verkaveling
Mortselsesteenweg

2013 : Hortensiahof wordt
“opgelost”
U herinnert zich eind 2012, vlak voor
de gemeenteraadsverkiezingen, de commotie rond
het bouwdossier Hortsensiahof aan de
Mortselsesteenweg. De bouwaanvraag daar gold
voor 40 dienstenresidenties.
Zo’n dienstenresidentie klinkt sociaal, maar het
is gewoon een woonst voor iets meer vermogende
senioren, waar diensten en zorg aangeboden worden.
Het zorgt dus voor meer personeel en leveranciers en
een niet te aanvaarden mobiliteitsdruk. Het gaat
hier namelijk om een druppeltje bouwgrond, geprangd
tussen de villa Hortensiahof, haar
parkgebied en de school Regina Pacis. Na een analyse
van de argumenten, weigerde het vorige
schepencollege dan ook de vergunning. De aanvrager
ging daarop verhaal halen bij de Deputatie van
de Provincie en krijgt daar maar deels gelijk.
De gemeente ging daar , op ons aandringen, niet mee
akkoord en ging in beroep bij de raad van
Vergunningsbetwistingen. Het nieuwe bestuur blijkt
onzeker over de kansen van het beroep en treft dan
maar een
vergelijk met de ontwikkelaar: 1 bouwlaag minder lost
volgens hen alle problemen op. Het nieuwe bestuur
maakt daarbij geen gebruik van het daartoe opgestarte
RUP (Ruimtelijk Uitvoeringsplan). Meer zelfs: het gebied
van Hortensiahof wordt uit het RUP gehaald. Het project
is momenteel in volle uitbouw en de toekomst zal enkel
uitwijzen dat het daar hoegenaamd niet past.

In hetzelfde gebied als
Hortensiahof, tussen de
Mortselsesteenweg en
de L. Van Lindenstraat,
wordt een
verkavelingsaanvraag
ingediend voor
23 percelen, met een
bouwdichtheid van net
boven de 24
wooneenheden per ha
en zeer beperkte
parkeervoorzieningen.

komt er dan ook een
stroom kritiek:
• Dit is maximalisatie van
de bouwoppervlakte
• Dit is een verkaveling
zoals 40 jaar geleden
• Waarom heeft het
bestuur in de voorbije
twee jaar geen
werk gemaakt van het
voorziene RUP, om zo meer
greep te krijgen op het
gebied?

In de
GECORO (Gemeentelijke
Commissie voor
Ruimtelijke Ordening)

De enige verdediging voor
het project vanuit het
schepencollege
luidde: “Deze vorm
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verkaveling gaf, gezien er
geen hoogbouw komt, de
minste weerstand bij de
buurtbewoners.” Het
schepencollege gebruikte
daarop zijn numerieke
meerderheid en keurde het
wegentracé en de
bijhorende verkaveling wel
degelijk goed . De
bijdrage daarvan op de
lokale mobiliteit: 23
woningen met elk 2 tot 3
wagens en meerdere
bewegingen per dag.

2014-2015 : Aansnijden van gronden OCMW-Antwerpen ten zuiden van Lege
Veldkantlaan
De gronden van het OCMW-Antwerpen omspannen 8 ha,
waarvan 7 ha woongebied. Al in 2006 nam het
gemeentebestuur over de locatie een unaniem standpunt in.
Het raadde de Vlaamse overheid aan om het gebied een
"open ruimte"-bestemming te geven. De bedoeling daarvan
was om ervoor te zorgen dat de gronden niet konden worden
gebruikt voor bebouwing.

laat verkavelingsaanvragen op tafel komen voor die belangrijke,
open ruimte in Hove. Aanvragen die het schepencollege niet meer
kan tegenhouden. En zo alsnog de schepen, "zullen we achter de
feiten blijven lopen".
Beeldt het u even in: 7 ha , met 24 woningen per ha, maal 2 à 3
wagens, die de omgeving doorkruisen en door ons centrum
moeten passeren.

Het OCMW-Antwerpen probeert als sinds 2014 om deze gronden
op de markt te brengen. Schepen van Ruimtelijke Ordening Dave
Vandenbergh (pH7) brengt op de gemeenteraad van april jl. een
stand van zaken en vertelt dat hij, samen met de schepen van
Woonbeleid gesprekken voert met een studiebureau dat optreedt
voor het OCMW Antwerpen. Daarbij stelt hij dat de plannen die
daar voorliggen "niet rijp zijn voor bespreking in het
schepencollege, laat staan in de gemeenteraad". Allereerst is het
bizar dat een schepen besprekingen voert, los van zijn
schepencollege. Maar meer dan dat slaat de schrik ons om het
hart omdat de gemeente nog altijd geen werk heeft gemaakt van
beheersplannen, zoals een RUP. Zo verliest het college zijn greep
op dit zeer grote gebied en het vergroot de kans dat er vroeg of
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... Hove's nieuwe ontwikkelingen
Aansnijden OCMW-gronden Lintesteenweg
Hortensiahof
Verkaveling Mortselsesteenweg
Verkaveling binnengebied Vredewijk
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We informeren uw buurt

Het kartel Fan van Hove zal in het najaar ook in
uw buurt neerstrijken om meer info te geven over
onze standpunten en met name over de inhoud
van deze folder. U vindt binnenkort een
uitnodiging in uw bus of volg ons op Facebook.
Bezorg ons daar uw droom voor ons dorp of de
ingekleurde tekening en ontvang een leuk
presentje.

Wenst u al onze standpunten te
kennen: u kan ons ook volgen op
www.facebook.com/fanvanhove.

