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NOG EEN
JAAR OM...

... BELOFTES NA TE KOMEN.
Minder dan een jaar tot de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Tijd om de tussenstand op te
maken na 5 jaar kibbelkabinet N-VA-pH7.
2018 loert om het hoekje. Vooraleer we het nieuwe jaar
weer aanvatten wensen we iedereen nog warme dagen
toe met fantastische momenten samen met familie,
vrienden, buren… . Laat het nieuwe jaar heel veel
goeds brengen.
Het nieuwe jaar belooft voor Hove een spannend jaar
te worden, eentje met lokale verkiezingen. Vooraleer
u de borden weer ziet opduiken en de kilo’s folders
krijgt te verwerken vol beloftes, blikken we met ons
kartel toch graag eens terug op de beloftes die vijf jaar
geleden werden gemaakt door de huidige bestuursploeg van N-VA en pH7. De lat lag toen hoog. Hove ging
veranderen. Hove moest de zevende hemel worden.
Ambities vol symboliek, maar te vaak ongrijpbaar
bleek al snel. Het rommelde van dag 1 in het college,
we kwamen in quasi onbestuurbaarheid terecht,
moesten ons beschermen tegen opdringerige buurgemeenten die ons wilden annexeren, we zagen veel
open ruimte plots bestempeld als gebied voor grootstedelijke projectontwikkelingen, begrepen als fractie
veel gemeenteraadszittingen niet qua stijl en gebrek
aan transparantie,… .
We hoopten op een Hove in topconditie, ook na onze
vele bestuursjaren. Het schouwspel van de laatste jaren heeft ons dan ook bijzonder droevig gestemd, maar
ook enorm gesterkt in het geloof dat we voor ons dorp
moeten blijven strijden. Hove, een heerlijk dorp om
te leven voor iedereen met behoud van zijn groene en
landelijke woonkarakter. U mag ons dus ook in 2018 op
post verwachten met het vervolg van onze enquête, de
pannenkoekenmobiel, een resem aan activiteiten,… .
Aarzel dan ook niet ons aan te spreken waar ook in ons
dorp.

VERDER IN DEZE FANMAIL:
Belofte maakt schuld - p. 2-3
Foto: Eddy Geuvels

Op de volgende pagina’s brengen we een kort overzicht
van de belangrijkste beloftes en verwezenlijkingen van
de coalitie. Wat ons betreft de laatste blik achterom,
alvorens we ons focussen op de toekomst! Maar daarover binnenkort meer!

Dorpsenquête, 2de ronde - p. 4
Nieuwjaarsreceptie - p.4

BELOFTE MAAKT SCHULD
EVALUATIE DORPSKERN
Ruim zes jaar liggen de herinrichtingswerken
van de dorpskern achter ons. Einde vorige, begin
deze legislatuur formuleerde het huidige bestuur behoorlijk wat, soms erg kritische opmerkingen. Kritiek waar we zelf
open voor stonden. We steunden de idee van een grondige evaluatie zodat, waar mogelijk, knelpunten zouden kunnen aangepakt
worden. En inderdaad, 4 jaar geleden heeft het bestuur de evaluatie
van de vernieuwde dorpskern georganiseerd. Fijn zo!
De aanpassingen die drie jaar later voortvloeiden uit deze enquête
zijn echter mager: een paar likjes gele verf voor de beveiliging van
de fietsovergangen in de Kapelstraat en in de Boechoutsesteenweg en een eilandje aan het kruispunt met de Geelhandlaan.

UIT ONZE
DORPSENQUÊTE

RUIMTELIJKE ORDENING:
IS DIE NOG NODIG OF IS ALLES VERPATST?

1 op 5 Hovenaars is hier maar
komen wonen 1-5 jaar geleden.

U herinnert zich dat Fan van Hove al vanaf 2014 (als enige)
aanklaagt dat dit schepencollege verkavelt met de spreekwoordelijke kraan open (vb. Hortensiahof, De Vaerens, Lege Veldkantlaan).
In 2015 kwam ook de GECORO in opstand. Als een officiëel adviesorgaan
vaststelt dat het bestuur niets onderneemt, is dit ernstig. De GECORO stelde
zelf een “vlekkenplan” op, dat opnieuw meer greep moet geven op de open
ruimte. Uit pure angst voor het opgehangen beeld van multiverkavelaars,
keurde het bestuur dit plan goed, en moest dit omgezet worden in een eerste
masterplan. Fan van Hove pushte om dit zo snel mogelijk te doen en dit tot groot
ongenoegen van de bevoegde schepen. In heel 2017 gebeurde er niets mee.
In het budget 2018 wordt een bedrag voor een ontwerper van dit masterplan
voorzien, dat is alles! Meer zal er niet gebeuren. Conclusie: 2017 is weer een
verloren jaar voor het behoud van onze open ruimte! Gedurende zes jaar
hebben we een zwaar verlies aan open ruimte geleden!

UIT ONZE
DORPSENQUÊTE
Moet Hove fusioneren?
Slechts 17% JA

INTERGEMEENTELIJK
SAMENWERKEN

Is dat waar de Hovenaar zolang moest op wachten?

UIT ONZE
DORPSENQUÊTE
93% woont graag tot heel
graag in Hove...

2016 was alvast het jaar van de mislukte poging tot
zogezegd vrijwillige fusie. In Januari 2016 promootte de N-VA een
vrijwillige fusie met Edegem. Enkel opgegeten worden, om de schuldenlast van Edegem te verlichten, kon ons niet bekoren, zodat wij als enigen
vanuit de gemeenteraad de weerstand organiseerden. Dit o.m. door te dreigen
hierover een referendum uit te roepen. Resultaat : de fusie werd afgeblazen en de
piste van de intergemeentelijke samenwerking werd gekozen. Om in november 2016
het schepencollege te zien kiezen voor een spoor van samenwerking tussen de technische diensten van Lint en Hove. Evidente voordelen van schaalgrootte, efficiëntiewinsten
en delen van expertise lagen voor het grijpen. Maar! Pas in juni 2017 start het college de
procedure op! Zo komen ze in tijdsnood aangezien de principebeslissing in 2017 moest
genomen worden! De druk op de meerderheid neemt toe!!
Fan van Hove nam positief kritisch deel aan de debatten, bracht zelfs eigen ervaring
in, maar het schip strandde: het schepencollege van Lint trok de stekker uit “wegens
gebrek aan vertrouwen in de wispelturige Hovese coalitiepartner pH7”, die effectief
de operatie actief boycotte.

GEELHANDLAAN

Gevolg: zowel Lint als Hove blijven achter met geschonden vertrouwen, problemen van niet ingevulde vacatures in de organisatie,
waardoor dure externe inbreng nodig blijft.

Jawel, de Geelhandlaan is ondertussen
heraangelegd. Op de olmen, de nieuwe bomen, en
de groenaanleg is het nog even wachten. Ze komen wel.
Op een mooi nieuw dreefeffect over de rijweg zal het helaas
wachten blijven. Het verse asfalt oogt mooi, nieuwe voet- en
fietspaden geven een frisse aanblik. Innovatief kunnen we het geheel
echter bezwaarlijk noemen. Of toch, het fietsbochtenparcours tart elke
verbeelding. Niet één fietser lukt er in dit tracé effectief te volgen. Helaas
legt deze zinloze creativiteit ook een zware hypotheek op de veiligheid.
Al even creatief zijn de uitstekende planteilandjes, bedoeld om enig
vertragingseffect te krijgen op de brede lange rijweg. Veiligheid bieden ze
allerminst, ondanks de ‘permanente tijdelijke’ aanduidingen. Bandensporen geven het werkelijke gebruik aan. Benieuwd welke groenaanplant hier de oplossing gaat bieden.
Een zaak is zeker: de kostprijs van het project blijft
ondertussen rustig stijgen…
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PARTICIPATIE

In het beleidsplan Hove 2013-2018 staat één en ander geschreven over participatie. Zo lezen we dat het huidig
bestuur “echte betrokkenheid van de Hovenaars bij het bestuur van
de gemeente wil mogelijk maken en voortbouwen op wat bij de inwoners
leeft”. Eerlijk gezegd, wij hebben hier niet veel van gemerkt. U wel? Zij wilden
meer participatie bewerkstelligen door “de inwoners ernstig te nemen en hun
inspraak te waarborgen. Met open adviesraden en actieve buurten wijkcomités”.
“Door de Hovenaars van bij de start te betrekken bij elk proces van verandering in hun
leefomgeving”. “Door de Hovenaars inspraak te geven voorafgaand aan beslissingen en
feedback te geven na beslissingen”.
Toegegeven, het huidig bestuur heeft de burgers uitgenodigd voor informatieavonden.
Plannen voor heraanleg werden toegelicht maar informatie verschaffen betekent voor
ons niet hetzelfde als oor hebben voor de mening van de burgers! We beweren niet dat
een bestuur de wensene en verzuchtingen van alle burgers kan inlossen. Wij geloven
wel dat een bestuur er op zijn minst kan naar luisteren! Zelfs als er een delegatie
burgers op de gemeenteraad verschijnt, krijgen zij geen afdoende uitleg! Volgens
ons heeft het huidig bestuur hier werkelijk kansen laten liggen om de doelstellingen van hun beleidsplan waar te maken!
En de Hovenaar is hier de dupe van!

UIT ONZE
DORPSENQUÊTE
... en als we vragen waarom
krijgen we steevast “rust
en groene ruimte” als
antwoord

De volgende legislatuur zal opnieuw moeten proberen
greep te krijgen op wat overblijft... .

UIT ONZE
DORPSENQUÊTE
De netheid in Hove scoort
maar magertjes met 49% respondenten die Hove redelijk
proper vinden.

WAT VONDEN WIJ
ALVAST GESLAAGD?
- Landschapspark Frythout
- De nieuwe eindejaarsverlichting
- De vernieuwde Zomerendfeesten

UIT ONZE
DORPSENQUÊTE
Wat kan beter in Hove? Met
stip op 1: verkeersveiligheid.

… en wat vindt u de beste verwezenlijking?
Mail ons fanvanhove@gmail.com
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NIEUWJAARSRECEPTIE 2/2
De Markgraaf 20u
Met pannenkoekenmobiel
special edition

DE BESTE WENSEN VOOR 2018!
Beste Hovenaar,
Bij het schrijven van deze wensen viel letterlijk de eerste sneeuw uit de lucht en
was de Sint nog niet aan zijn terugreis begonnen. Een periode om tijd te maken
voor elkaar en voor jezelf. Een periode waarin we als Fans van ons dorp ook al
eens durven dromen! Mijmeren over wat de toekomst voor ons in petto heeft,
over wat het politiek belangrijke jaar 2018 ons zal brengen. Wij hopen alvast op
een overwinning voor Hove, zodat we dorp kunnen blijven in de wereld.
Vanwege alle Fans van Hove onze allerbeste wensen voor 2018!
Voorzitters Wim Bollaert en Diane Tinnemans

Spotte u onze deurhangers al?
Fan van Hove hangt binnenkort
ook aan uw deur! Fan van Hove
hield een grote dorpsenquête.
Na zes maanden ronden we af en
komen we bij u terug om nog beter
te weten wat de noden zijn van u
en uw wijk.

21

0I
N
EN GEV
DA QUÊ ULD
NK
T
E
U H ES,
OV
E!

De bewoners van de Veldkant
hoorden we al uit over hun Hove.
De andere wijken volgen spoedig.
Op 6/1 doen we de Bloemenwijk
aan! We pikken ingevulde deurhangers graag op, maar horen nog
liever uw ideeën, bezorgdheden,...
graag live aan uw voordeur. Tot
dan!
Verantwoordelijke uitgever: Wim Bollaert, Jan Frans Gellyncklaan 41, 2540 Hove

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!
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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