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Nil Volentibus Arduum (N-VA) of ‘Niets is moeilijk voor zij die 
willen’
Een voorlopige stand van zaken van ons beleid
Onervaren in het politieke beleid van een 
gemeente begonnen wij in 2013 met veel 
moed en nog meer inzet. Onze politieke 
tegenstanders dachten dat wij er niets 
van gingen bakken. Er werden zelfs 
pogingen gedaan om ons opzij te zetten. 
Maar onze wil om voor Hove te werken 
was oneindig. Deze wil om te slagen en 
de  dagdagelijkse inzet van de N-VA-bur-
gemeester en N-VA-schepenen leidde al 
tot vele resultaten. Een kleine terugblik 
leert ons dat we goed bezig zijn. Een 
vraag naar meer blijkt dan ook overdui-
delijk. 

Een eerste probleem kwam aanzetten met 
de Magdalena Vermeeschlaan. Deze onaf-
gewerkte straat met een onherroepelijke 
infrastructuur  was geen godsgeschenk. 
Gepaard met een faillissement van de 
aannemer, werd de vlotste en best moge-
lijke oplossing uitgewerkt. De buurt kon 
opgelucht herademen. Nog steeds dragen 
we de gevolgen van de minder goede over-
eenkomsten uit het verleden. 

Het door het vorige bestuur mee inge-
leide dossier van Hortensiahof hebben 
wij kunnen deblokkeren door de initiële 
hoogbouw te verlagen naar een gelijkaar-
dige hoogte van het nabijgelegen school-

gebouw. Dat dossier is menig oud-schepen 
zuur opgebroken. Ondertussen kunnen we 
allen zien dat de oude onderkomen villa  
terug in haar oude glorie is hersteld en de 
verlaagde appartementsgebouwen geen 
zichthinder geven.

Geen hekjes-saga van circa 75 000 euro 
rond de kerk. Voor minder dan 1/15de 
werden esthetisch aanvaardbare arduinen 
bollen geplaatst. De burger vond het goed.

Stapsgewijze verbeteren wij de voet- en 
fietspaden. En ja, er kan nog meer gedaan 

worden. Maar daar waar 50 jaar en meer 
geen onderhoud is gebeurd, kan men 
niet verlangen dat we in vier jaar deze 
achterstand inhalen. Maar we blijven ons 
inzetten. Zo werd het fietspad aan de 
Parklaan door onze gemeentediensten 
mooi heraangelegd. Ook de Rozenlei en de 
Edegemsestraat kwamen aan de beurt. 

De helicopterproblematiek vanuit Lint 
hebben de drie N-VA-burgemeesters uit 
Lint, Kontich en Hove kunnen oplossen. 
Dankzij hun vastberaden en intensieve 
samenwerking hebben we deze hinder 
halt kunnen toeroepen. Hopelijk bevestigt 
de Raad van State de wil en wens van de 
bevolking, gemeenten, provincie en Vlaan-
deren. 

Onze schepen van Onderwijs Arnold 
Herrebout, opgevolgd door schepen Gerda 
Lambrecht, hebben de jarenlange proble-
matiek van de stinkende toiletten van 
de Rodenbachschool resoluut aangepakt 
en opgelost. Leerlingen, leerkrachten en 
ouders zijn hen dankbaar voor deze inzet.  

Diezelfde schepenen hebben ook in de 
bibliotheek een jarenlang probleem van 
waterinsijpeling, met als gevolg ongezonde 
schimmelvorming, opgelost. Kwestie van 
prioriteiten.
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Zondag 22 januari 2017
10 uur - Zaal Da Capo - Hoek Lintsesteenweg, Hove

Gastspreker om 10.30 uur: Antwerps OCMW-voorzitter Fons Duchateau
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Een voorlopige stand van zaken van ons beleid

Samen met de schepenen van Onder-
wijs zorgde onze schepen van ICT Bart 
Van Couwenberghe voor de modernste 
digitale schoolborden in de gemeentelijke 
Rodenbachschool en werd de computer-
klas voorzien van voldoende vernieuwde 
computers. Voor de opleiding van onze 
kinderen hebben wij wat over.

De  onveilige verkeerssituatie, van 
wagens die over het voetpad reden in de 
onderwijsstraat werd vlug en eenvoudig 
opgelost. Oplossingen liggen soms in klei-
ne ingrepen. Ook de fietsbergplaats kreeg 
een verbeterde plaats zodat fietsdiefstallen 
moeilijker werden. 

Onze schepenen hebben voor een kleine 
maar noodzakelijke uitbreiding van de 
Mikado gezorgd. Vele jonge ouders zijn 
hen dankbaar  voor de uitbreiding van 
deze buitenschoolse opvang. Nu is er een 
capaciteit van 110 kindjes.  

Ook binnen het OCMW doen onze raads-
leden Renilde Berben en Sandra Maes 
goed werk. Met hun suggesties en nauw-
gezette opvolging houden zij de budgetten 
en  de renovatie van het dienstencentrum 
nauwlettend in het oog.  De werken 
zijn begonnen en binnenkort zullen de 
activiteiten van het centrum in een mooie 
vernieuwde ruimte kunnen doorgaan. 

De  Wouwstraat was een probleem dat 
tientallen jaren aansleepte. Steeds kleine 
maar onvoldoende herstellingen werden 
uitgevoerd omdat een samenwerking met 
Mortsel (ook onder Groen!) onmogelijk 
bleek. De twee N-VA burgemeesters kwa-
men vlug tot een billijke overeenkomst. 
Het wegdek van de Wouwstraat werd  
grondig aangepakt. Eindelijk!

Ondertussen kwam de eindafrekening 
van de hernieuwing van het centrum. 
Dankzij onze goede aanpak werd de 
claim van een overdreven 1 500 000 euro 
verlaagd na enkele onderhandelingen naar 
een realistischere 600 000 euro. Een grote 
besparing op het budget.

De Geelhandlaan ,die twee legislaturen 
een twistappel was, werd herwerkt en de 
prijs werd drastisch gereduceerd, dankzij 
een compleet andere benadering. Minder 
kost en meer waar, want de parking van 
de sporthal wordt bijkomend herwerkt en 
de complete regenwaterafvloeiing wordt 
gerealiseerd, daar waar het oorspronke-
lijke plan nog vuil- en regenwater samen-
bracht.

Kleine ingrepen zoals de verlichting van 
de reclamepanelen worden niet meer door 
de gemeente betaald. Per legislatuur een 
besparing van ongeveer 25 000 euro. Mooi 
meegnomen!

Onze mensen, onder toedoen van Walter 
Witvrouwen (oud OCMW-raadslid) zorg-
den ervoor dat de zonnepanelen op de 
sporthal eindelijk op het net aangescha-
keld werden. Ze waren al geplaatst in de 
vorige legislatuur, maar niet aangesloten! 
Hoe kon men zo slordig zijn? 

Met veel denk- en zoekwerk werd uitein-
delijk een degelijke BTW-regeling binnen 
het AGB (autonoom gemeentebedrijf die 
de sportinfrastructuur beheert) uitge-
werkt. Gevolg: een mooie terugbetaling 
van BTW-overschotten.  

Het cultuurprogramma van Da Capo, ge-
initieerd door onze schepen van Cultuur, 
maakt een drastische verjonging mee door 
de komst van hedendaagse artiesten. We 
zorgden ook voor meer dan een verdub-
beling van de subsidies voor de Hovese 
verenigingen. Er kwam ook een herden-
kingsmoment voor dichter René Verbeeck 
en verschillende initiatieven rond de 
herdenking van WO I.

Onze ICT-schepen Bart Van Couwen-
berghe zal eindelijk resultaten zien van 
zijn inspanningen binnen het gemeente-
lijke apparaat. Een bijkomende server ver-
gemakkelijkt de administratieve werking 
en een vernieuwde gebruiksvriendelijke  
website zal weldra in gebruik genomen 
worden. En dat is nog maar het begin. 

De mensen van de Covelierstraat zullen 
eindelijk verlost worden van problemen 
zoals slijkwegen en ondergelopen kelders. 
Ook hier hebben we een decenia-oud 
dossier in gang gekregen. Het zal van onze 
bewoners nog wat geduld vergen, maar na 
de werken (eind 2017) zullen ze in de 21ste 
eeuw belanden.

En wij hebben woord gehouden. De 
onroerende voorheffing is voor elke Ho-
venaar naar beneden gegaan. In de meeste 
gemeenten is de aanslag door indexatie 
verhoogd. 

Ook op gebied van veiligheid zorgt de 
N-VA voor u. De diefstallen binnen onze 
gemeenten zijn gedaald en in Hove waren 
er de laatste maanden geen effectieve 
wooninbraken meer.  
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Wat staat er nog op het programma?
De Leliestraat willen we ook nog aanpakken. De riolering krijgt 
een opknapbeurt  zonder echt breek- en graafwerk. Tegelijker-
tijd gaan we de bovenbouw herwerken en hebben we de intentie 
om  een vernieuwd profiel aan te bieden in de asfalt en de fiets-
paden in de twee richtingen. De veiligheid van de fietser staat 
hier centraal.
De woongebieden en hun verbindingswegen willen we naar 

30 km/u brengen. Binnen woongebieden is 50 km/u niet meer 
aanvaardbaar. De verkeersdruk is te groot geworden.
In 2017 willen we het landschapspark Frythout plechtig inhul-
digen. Eindelijk.
Ook het fietspad van de Mortselsesteenweg staat op het pro-
gramma. Hier dringt zich een drastische aanpak met verbre-
ding en heraanleg van het fietspad  op. Een bijkomend asfalt-
laagje op het wegdek is mooi meegenomen.
De invoegingen van de fietssuggestiestroken in het centrum 
zullen geaccentueerd worden. Deze bijkomende ingrepen zullen 
de veiligheid van de fietser zeker bevorderen.

Stapsgewijze zal onze oude openbare verlichting een transfor-
matie ondergaan. LED-verlichting zal over heel Hove komen. 
Een besparing op lange termijn op zowel verbruik als onder-
houd. 
We weten dat sluikafval een probleem is. Dat thema gaan we de 
volgende twee jaar zeker aanpakken. 
En vergeten we het nieuwe zwembad in Mortsel niet. Dank-
zij onze inzet zijn we actief betrokken bij de realisatie. Tegen 
schooljaar 2018-19 zullen onze kinderen aan een betaalbare 
prijs kunnen zwemmen en kunnen onze burgers mee gebruik 
maken van de faciliteiten.

Beste Hovenaar. Oordeel zelf over deze resultaten. In vier jaar 
zoiets bereiken kan alleen door een dagdagelijkse inzet van onze 
mensen binnen het bestuur. 
En ja. Wij zijn vastberaden. Geen gepalaver over details en 
soorten straatstenen waardoor vertragingen met claims en kosten 
ontstaan. Om dan uiteindelijk te moeten vaststellen dat de 
verkeerde stenen gelegd zijn (Dat is geen parodie maar echt uit 
het gemeentelijke leven gegrepen). Wij laten ontwerpen maken, 
bevragen de bevolking. Bespreken het nogmaals en dan hakken 
we knopen door. Dat is professionele aanpak. Besturen is keuzes 
maken!

Denken, durven, doen.
De burgemeester is steeds aanspreekbaar. Onze mensen 
zijn bijna op alle sociale activiteiten aanwezig. Zo blijven we 
voeling houden met jullie. Zijn er opmerkingen, tekort-
komingen? Meld ze ons. We weten allen dat we alles niet 
binnen deze legislatuur kunnen veranderen.  Zes jaar is te 
kort om een deftige inhaalbeweging te realiseren. 

Prettige feestdagen vanwege Kevin Michiels, voo� itter, Koen Volckaerts, burgemeester, Gerda Lambrecht, Bart Van 
Couwenberghe, Arnold Herrebout, o� e schepenen, Veerle D’Haene en Guido Sel mee vanuit de gemeenteraad, Reinil-
de Berben en Sandra Maes vanuit de OCMW-raad, en o� e gedreven bestuursleden



n-va.be/deveranderingwerkt

Ondernemen zit weer in de lift! In de afgelopen 10 jaar waren er nooit zoveel 
starters met zin om te ondernemen. Voor onze kmo’s werd het aanwerven 

van werknemers een pak goedkoper. En voor grote bedrijven en zelfstandigen 
gingen de sociale bijdragen fors omlaag. Een echte economische boost 

die bedrijven laat groeien, mensen werkgelegenheid biedt en de overheid 
extra inkomsten geeft.

MEER NIEUWE BEDRIJVEN

6,7%
De Verandering Werkt. Ook voor u!

Isabelle Storme 
Jonge starter

Peter Koyen 
Buschauffeur bij De Lijn

Nathalie Pieters 
Poetsvrouw bij het OCMW

Peter Vyncke 
Ondernemer van het jaar

Ontdek hoe deze vier Vlamingen 
de Verandering ervaren op

n-va.be/deveranderingwerkt

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 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 toegangsrecht 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:     /     /


