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www.n-va.be/hovehove@n-va.be

Op 30 oktober werd het verwer-
vings- en subsidiedossier voor de 
gronden Boshoek ingediend bij 
het Vlaamse Gewest. Dit is een 
gemeenschappelijk dossier in 
samenwerking met de provincie 
Antwerpen, het Agentschap voor 
Natuur en Bos, Landschapspark 
Zuidrand, Kempisch landschap 
vzw, Natuurpunt vzw en de ge-
meente Hove.

Het gaat om de gezamenlijke 
financiering als de verwervings-
subsidie bekomen wordt. De 
bestemmingen van de percelen 
zijn: landschappelijk waardevol 
agrarisch gebied en bosgebied 
(Uylenbos).

Voor de gemeente Hove is het 
bewaren van de aanwezige waar-
devolle natuurlijke elementen 

prioritair. Deze gronden hebben 
een natuurlijke waarde, ze worden 
hierdoor zoveel mogelijk gevrij-
waard van bebouwing. Zo houden 
we Hove groen! 

OCMW-gronden Boshoek Hove
Een jaar is weer voorbij. 
Een jaar met moeilijke dossiers,  
maar ook een jaar waarin we  
verschillende verkiezingsbeloften  
konden inlossen en andere zijn  
beginnen realiseren. 

In ons vorig nummer van november  
hebben we hier uitvoerig over verteld.

Maar we dachten hierbij ook aan uw portefeuille: 
de opcentiemen daalden en de afvalbelasting werd 
afgeschaft.

Ik heb het reeds eerder gezegd. Dit was allen maar 
mogelijk dankzij ons stevig team van N-VA-sche-
penen en -mandatarissen. Een team dat steeds in 
samenwerking met de administratie aan de kar 
trekt. Wat belangrijk is dat het team in functie van de 

bevolking denkt. We zijn verheugd met de resultaten 
van de ingestuurde enquêteformulieren en zullen die 
toetsen aan het beleid.

Ik wens jullie allen een goede gezondheid en voor-
spoedig jaar, want dat is uiteindelijk het belangrijkste. 
Hove blijft een gemeente waar het leuk is te wonen. 
Gezondheid 2016!”

De verandering werkt. Ook in Hove

We willen u alvast hartelijk 
danken voor uw massale respons. 
Het aantal formulieren overtrof 
onze verwachtingen en u reikte 
ons verschillende interessante 
denkpistes aan.

I. WOON- EN LEEFOMGEVING
Het is leuk te horen dat mensen 
zich thuis voelen in hun wijk (99 %) 
en goed kunnen omgaan met de 
andere wijkbewoners. Duidelijk 
aandachtspunt is het onderhoud 
van plantsoenen en parken (52 %) 
en defecte dingen en de impact 
van hoge bomen in de wijk.

Hierdoor scoort de wijk niet beter 
dan vroeger. Bij de suggesties 
vallen respect voor snelheid op 
de verkeersassen en veiligheid 
fietsers bij oversteekplaatsen op. 

Inwoners in het centrum spreken 
zich uit voor bewonerskaarten 
naar analogie met andere steden.

II. RELATIE INWONER-GEMEENTE
Hier zijn de meningen duidelijk 
verdeeld. Ongeveer de helft is 
tevreden met wat de gemeente 
zegt en hoe de regels worden 
nageleefd. De mening van de 
andere helft is toewijsbaar op con-
crete problemen in de wijk zoals 
verkeersgedrag, meer inspraak, 
eventuele Buurtinformatienetwer-
ken en bezorgdheid dat Hove zijn 
landelijk karakter aan het verlie-
zen is.

III. DE GEMEENTELIJKE  
DIENSTVERLENING
Wie die de laatste 12 maanden 
contact nam met vragen of dien-

sten was redelijk tevreden,  al viel 
op dat men de afhandeltijd als een 
probleem ervaart. Men vindt ook 
dat men te weinig op de hoogte 
wordt gehouden over het indivi-
duele dossier. 

Een eventueel samengaan met een 
andere gemeente wordt positief 
onthaald, zeker als dat gepaard 
gaat met een belastingvoordeel. 
Edegem blijkt een voorkeur te 
genieten.

In de categorie van aandachtspun-
ten scoren veiligheid in het alge-
meen, het naleven van snelheid op 
de verkeersassen en de vraag naar 
veilige, eventueel afgescheiden, 
fietspaden hoog alsmede de staat 
van de voetpaden.

Resultaten van de enquête

Koen Volckaerts, burgemeester

De allereerste quiz van 
Jong N-VA Zuidrand 
was op zaterdag 14 
november een feit! Met 
zes enthousiaste ploe-
gen uit de verschillende 
gemeenten uit de Ant-
werpse Zuidrand start-
ten ze de quizavond in 
Hove. 

Dit zorgde voor een 
leuke competitieve sfeer 
in de zaal! Er waren niet 
alleen afvaardigingen 
uit de verschillende ge-
meenten aanwezig, maar 
was er ook een ploeg 
van Jong N-VA natio-
naal aanwezig. Vanuit 
de afdeling van N-VA 

Hove waren maar liefst 
drie ploegen aanwezig! 
Waarvoor een enorme 
dank vanwege het jonge-
renbestuur! 

Enkele weken voordien 
waren ze met Jong N-VA 
Zuidrand ook aanwezig 
op de brunch van de 
Zuidrand. De jongeren 
hebben daar voor een 
heuse kinderhoek ge-
zorgd. De ouders konden 
hun kroost bij de jon-
geren in veilige handen 
achterlaten. De kinderen 
hebben zich geamuseerd 
met al de leuke activi-
teiten die de jongeren 
voor hen in petto had-

den: het ging van een 
hilarische poppenkast 
tot een spannend spel-
letje verstoppertje tot 
het schminken van de 
bestuursleden in gekke 
figuren. De kinderen 
hebben zich enorm uit-
geleefd en veel gelachen! 
Missie geslaagd dus! 

Wil je ook een kijkje ko-
men nemen op één van 

hun activiteiten of meer 
weten over wat Jong 
N-VA allemaal doet? 
Neem dan zeker een 
kijkje op hun facebook-
pagina of contacteer de 
voorzitter!

Ine Bosschaerts –  
voorzitter Jong N-VA 
Zuidrand

ine.bosschaerts@n-va.be

Jong-N-VA Zuidraad komt op kruissnelheid

Noteer alvast in uw agenda: N-VA Hove Nieuwjaarsreceptie op zondag  
17 januari 2016 om 10.30 uur in Da Capo, met gastspreker Johan Van Overtveldt, minister van 
Financiën en oud-Hovenaar. IEDEREEN WELKOM.



De verandering wérkt!
Begroting op koers 

naar evenwicht

€
€€

Met de taxshift gaat 
iedereen erop vooruit

  

De taxshift is de grootste fiscale hervorming in 50 jaar. Daarmee maakt  
de N-VA een van haar verkiezingsbeloften waar: we verlagen de lasten  
op werken, versterken de concurrentiekracht en besparen op eigen 
uitgaven. Met deze hervorming gaat iedereen erop vooruit: bedrijven  
én burgers.

De federale begroting zit stevig op koers voor een  
evenwicht in 2018. En dat zonder nieuwe belastingen. 
Meer nog, we leveren de grootste structurele inspan-
ning van de hele eurozone. Dat doen we vooral door te 
besparen en structureel te hervormen, onder andere 
in de sociale zekerheid.

 

    
 

    

€

€

€

Koopkracht stijgt = 
alle nettolonen
omhoog

Competitiviteit stijgt

Overheidsbeslag
daalt

Totale 
belastingdruk 

daalt

grootste fiscale
hervorming in decennia

=
Eindelijk minder 
belastingen voor 
de middenklasse

8 miljard euro

“Met de taxshift gaat iedereen erop vooruit. Tegelijk  
dichten we een begrotingsput van ruim tien miljard euro.  
Ik zie het geen andere regering doen.”

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt:

Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegansgrecht tot de 
gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /

ARSENAAL AAN MAATREGELEN 
TEGEN TERREUR

NAAR EEN 
ECHTE 
VEILIGHEIDS-
CULTUUR

#aanslagenParijs

• Op alle internationale
   transportverbindingen 
• Identiteitscontrole en 
   tickets op naam
• Verdachte verkeersstromen 
   in kaart brengen
 

PASSAGIERSSCREENING

400 miljoen euro
extra voor terreurbestrijding

(federale politie, OCAD, staatsveiligheid, defensie, …)

Koppelen aan 
identiteitsdocumenten
van personen op OCAD-lijsten

VINGERAFDRUKKEN 
EN GEZICHTS-
HERKENNING

Signaleert over het 
hele land nummerplaten 
van verdachte voertuigen

Signaleert over het 
hele land nummerplaten 
van verdachte voertuigen

Molenbeek structureel opkuisen, 
maar ook versterken en opwaarderen

PLAN MOLENBEEK

CAMERASCHILD (ANPR)

200 miljoen hiervan
is structureel 

Enkelband voor 
zeer waarschijnlijke
vertrekkers

TERUGGEKEERDE 
SYRIËSTRIJDERS
ONMIDDELLIJK IN
DE GEVANGENIS

HAATPREDIKERS 

Screenen, opvolgen 
en het land uitzetten 

VLOTTERE 
AANKOOPPROCEDURE  

Voor dringende vervanging 
versleten politiemateriaal 

MEER MILITAIREN 
OP STRAAT  

Overal waar nodig

PRE-PAID 
TELEFOONKAARTEN
OP NAAM

Registratie van alle nieuwe kaarten: 
geen onbekende gebruikers meer

vanaf nu24 op 24 uur

VASTHOUDEN  max. 72 uur
VROEGER SLECHTS 24 UUR OM BEWIJZEN TE VERZAMELEN

NU ENKEL TUSSEN 5 EN 21 UUR 

MEER SLAGKRACHT VOOR 
VEILIGHEIDSDIENSTEN 

HUISZOEKINGEN 

NOODTOESTAND
Niet enkel indien 
staat van oorlog 
Nu ook 
bij terroristische 
aanvallen

Jan Jambon
Vicepremier, 
minister van Veiligheid 
en Binnenlandse Zaken


