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Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 6 november.

Landschapspark Frijthout groeit (p.3)Het OCMW is er ook voor jou (p.2)

Beste Hovenaar,

Uw burgemeester
Koen Volckaerts

Door de coronacrisis zal de nieuwjaarsreceptie van N-VA Hove in januari niet doorgaan. 
 We hopen jullie snel te verwelkomen op een andere gelegenheid. Hou het ondertussen veilig en gezond! 

Covid 19 heeft ons allemaal in de greep. Wekelijks 
werden en worden we geconfronteerd met maatregelen 
die ons dagelijks leven grondig doorheen gooien. Corona 
gijzelt ons allen.

Het zijn moeilijke tijden, en ze zijn ook moeilijk te begrij-
pen. Als mens heb ik alle begrip voor bepaalde reacties 
van mensen, maar we moeten consequent zijn. Dat 
laatste moet ik als burgemeester handhaven. Hoe hard 
bepaalde maatregelen ons ook treffen. Als er iets is wat 
we de voorbije maanden hebben geleerd, is dat we beter 
samen aan hetzelfde zeel trekken en ons zo goed mogelijk 
houden aan de beperkingen die ons zijn opgelegd. Hou 
vol. Hier komt een einde aan. Samen kunnen we dit. 

Ondertussen proberen we het dagelijkse bestuur in onze 
gemeente in goede banen te leiden. Dat is geen sinecure. 
Het vraagt veel inspiratie en overleg met de verschillende 
geledingen, gouverneur, eigen diensten en organisaties. 
Dat overleg loopt vaak uit tot in de nachtelijke uren. Maar 
dat is slechts een kleine inspanning vergeleken met de 
honderden zorgverleners die dag en nacht in de weer zijn. 

Samen zijn we sterk
Soms waren we ook de speelbal van onbegrijpelijke toe-
standen. Geen mondmaskers of alcoholgel, onvoldoende 
hygiënische richtlijnen, te weinig capaciteit enzovoort. 
Toch doorstaan we in Hove voorlopig de strijd goed 
en behoren we tot de beste leerlingen in de provincie 
Antwerpen. Dat is ook dankzij jullie. Waarvoor ik jullie 
persoonlijk allen bedank. Samen zijn we sterk.

Ondertussen werken we verder. Onze administratieve 
medewerkers en zeker onze buitendiensten blijven ten 
dienste van ons staan, de Hovenaars, en dit in de best 

mogelijke coronaveilige omstandigheden. Ik verwijs naar 
onze administratieve diensten, bibliotheek, academie, 
scholen. Het dagelijks groenonderhoud, straatvegen, 
straataanleg enzovoort is gewoon verdergegaan. Ik dank 
alle medewerkers voor hun onverdroten inzet.

Fietsveiliger Hove
Het fietspad in de Fanzantenlaan werd mooi aangelegd. 
Nu zijn onze diensten in de Lege Veldkantlaan actief. 
Telkens met mooi resultaat. Hove wordt zo telkens een 
stukje mooier en fietsveiliger. 

Vele andere werken staan op stapel. Door corona lopen 
we natuurlijk wel enkele maanden vertraging op. De J.F.
Gellyncklaan en Lambrechtslei staan in de steigers. Ook 
de Vredestraat en kruispunt Diepestraat-Fazantenlaan 
staan op de lijst om verkeersveiliger te maken. 

Uitstel is geen afstel
De komende bouwplannen om de jeugdverenigingen, 
academie en ook onze eigen diensten een moderne en  
betere huisvesting te geven zijn niet blijven liggen.  
Ook hier speelt corona ons parten. Inhalen zal onmoge-
lijk zijn. Maar uitstel is geen afstel. 

Ik blijf dus met volle moed en enthousiasme  
onze doelstellingen nastreven. 2021 
moet voor ons allen het jaar van de 
grote relance worden. Met extra  
energie aan het werk. 

Samen met jullie zullen we laten zien dat 
Hove zich niet klein heeft laten krijgen.
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Financieel getroffen door corona?

De sociale dienst van het OCMW is er ook voor jou
Het OCMW is er niet enkel voor Hovenaars die een leefloon 
ontvangen. Wie door Corona zijn werk geheel of gedeeltelijk 
verliest en hierdoor in nood komt, met extra schulden te maken 
krijgt, problemen heeft om de energiefactuur of medische kosten 
te betalen, ... kan ook terecht bij de sociale dienst van het OCMW. 

Voor sommige ouders is het een hele financiële uitdaging om een 
computer aan te schaffen voor hun kinderen, zodat die online 
lessen kunnen volgen of hun huiswerk online maken. Of mis-
schien zoek je werk maar ben je digitaal niet bereikbaar? Ook 
hier kan het OCMW een helpende hand bieden. 

We helpen je ook om te voorzien in de basisbehoeftes voor je 
gezin: een bril voor een gezinslid, mondmaskers, tussenkomsten 
in facturen voor medicijnen en behandelingen, enzovoort.

Ook als je even je huur niet kunt betalen, zoeken we mee naar een 
oplossing.

Voor veel mensen zijn het nu moeilijke tijden, heb dus zeker geen drempelvrees.  
De sociale dienst is er om jou te helpen. De medewerkers bekijken samen met jou of en hoe je hulp kan krijgen. 

• Contactgegevens Sociale Dienst : 03 460 10 80 of socialedienst@ocmwhove.be
• Meer info ook op : www.info-coronavirus.be/nl/ik-zoek-ondersteuning

 Sandra Maes en Dirk Van Bueren, uw N-VA-vertegenwoordigers in 
het Bijzonder Comité van het OCMW: “Heb geen drempelvrees om 
naar het OCMW te stappen.”

In oktober werd het nieuw arrondissementeel bestuur voor de N-VA samengesteld. Onze fractieleider in de  
gemeenteraad, Lenn De Cleene, zal vanaf nu onze afdeling vertegenwoordigen. Tot op heden vervulde onze  
voorzitter Theo Vanmeert deze taak met veel overgave. Dankjewel Theo.

Lenn stelde zich vervolgens kandidaat om toe te treden tot nationale partijraad. Deze raad is, op het ledencongres na, 
het hoogste beslissingsorgaan van de partij. 

Ruime meerderheid
In het corona-proof Expo gebouw in Antwerpen werd Lenn door de ruim 200 aanwezigen met een ruime meerderheid 
verkozen om te zetelen in ‘het parlement van de N-VA’. Onze afdeling was ruim vertegenwoordigd om onze Lenn te 
steunen. 

Samen met Lenn werden nog enkele partijraadsleden uit de Zuidrand verkozen waardoor onze 
regio sterk vertegenwoordigd wordt binnen het hoogste orgaan van onze nationale moederpartij. 

Jongeren
Opvallend en positief is ook dat jongeren op deze wijze de kans krijgen om hun stem te laten 
horen. Lenn zet onze Hovese afdeling met dit engagement toch mooi op de politieke kaart 
binnen de N-VA. We wensen hem dan ook proficiat en veel succes!

Lenn De Cleene met ruime meerderheid verkozen tot N-VA-partijraadslid

Lenn De Cleene
Fractieleider
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Steun aan onze ondernemers? #tuurlijkda
Onze Antwerpse ondernemers beleven moeilijke tijden. De drastische coronamaatregelen brachten enorme economische 
schade toe. 

Om ondernemend Antwerpen een hart onder de riem te 
steken, lanceerde het provinciebestuur samen met partners 
als UNIZO, NSZ, Comeos, Toerisme Provincie Antwerpen en 
Horeca Vlaanderen de campagne #tuurlijkda. 

“Met die campagne moedigen we inwoners en bezoekers aan 
om weer naar buiten te komen”, aldus N-VA-gedeputeerden 
Luk Lemmens en Jan De Haes (foto).

Landschapspark Frijthout groeit en bloeit verder open
In deze bijzondere tijden van lockdowns en beperkte verplaatsingen blijkt dat gebieden zoals het Landschapspark Frijthout een be-
langrijke rol te spelen hebben. Velen ontdekken deze kleine parel, die mooi aansluit bij het halssnoer van de Koude Beekvallei. 

Frijthout is een oase van natuur en rust waar je even de benen kan strek-
ken, energie opdoen en werken aan je fysieke en mentale gezondheid. 
Het gemeentebestuur blijft verder werken aan de ontwikkeling van het 
gebied. We zijn dan ook verheugd om te kunnen melden dat we in sa-
menwerking met het Kempens Landschap vzw, partner voor het gebied, 
het landschapspark gevoelig kunnen uitbreiden.

De eigenaar van een perceel van 1,5 ha, ook wel gekend als ‘de 
paardenweide’, stelde zijn stuk grond te koop. In overleg met het 
Kempens Landschap zal het terrein geïntegreerd worden in het 
huidige landschapspark en zullen er in de toekomst beplantingen 
en bezaaiingen gebeuren. 

Bart Van Couwenberghe,  
schepen van Leefmilieu en Duurzaamheid

Neem zeker een kijkje op www.tuurlijkda.be.

Ook in moeilijkere tijden kan u 
op ons rekenen! N-VA Hove blijft 
zich inzetten voor Hove. 

#helemaaldigitaal #coronaproof  
#bestuursvergadering #nvahove #hove
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Bel 02 219 49 30 en word nu lid. Of word 24/7 
lid via www.n-va.be/word-lid of leden@n-va.be

Belastingen

63% 37%

Export

83% 17%

Bevolking

58% 42%

“Bij de N-VA telt uw stem wél mee. 
De N-VA zal de komende jaren meer 
dan ooit waken over de belangen 
van álle Vlamingen.

Bart De Wever
Voorzitter 

Vlaanderen verdient

meer respect
Op 26 mei 2019 stemde u voor meer Vlaanderen, voor een kordaat en humaan migratiebeleid en voor een realistisch 

klimaatbeleid. En wat krijgt u? Compleet het tegenovergestelde. Uw stem is gewoon terzijde geschoven.

U verdient meer respect. Een federale regering zonder Vlaamse meerderheid en met een regeerprogramma dat 

lijnrecht ingaat tegen waarvoor u gekozen heeft, is onaanvaardbaar. De N-VA is dan ook vastberaden om u en de 

andere Vlamingen in het parlement te verdedigen tegen de nefaste plannen van deze door Franstaligen 

gedomineerde uitstelregering. 

Als de paars-groene regering de rit uitdoet, zal dit land sinds 2008 maar liefst twaalf jaar geregeerd zijn zonder 

volwaardige inspraak van de Vlamingen. Een ronduit beledigend signaal richting Vlaanderen, dat de Belgische staat 

economisch rechthoudt:

Voelt u zich ook bedrogen door paars-groen?
Word dan nu lid van de N-VA. 

014229


