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HOVE

www.n-va.be/hove

De eerste werken in de Geelhandlaan voor de nutsleidingen zijn nog voor dit jaar 2015 voorzien. Er zal gestart worden 
vanuit het gemeentehuis, richting dorpscentrum. De werken verlopen in twee fasen: de eerste tot aan de Leon Dumor-
tierstraat, de tweede vanaf de Leon Dumortierstraat tot het centrum. We voorzien de nodige maatregelen om mogelijke 
hinder voor de bewoners te minimaliseren.  De werken zullen ongeveer 150 werkdagen of acht à negen maanden in beslag 
nemen.. Als alles meezit, zijn de werken voltooid tegen eind 2016, begin 2017. We geven nog even mee dat met dit project 
ook de parking aan de sporthal grondig aangepakt en vernieuwd wordt.
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Aanpassing Geelhandlaan

Zoals beloofd in onze verkiezingscampagne verlagen we vanaf 2016 
de onroerende voorheffing van 1.450 naar 1.395 opcentiemen. Bij 
de opmaak van het budget voor 2016 bleek er ruimte te zijn om deze 
beslissing te nemen. We vullen daarmee de belofte in die we voor de 
verkiezingen maakten.

We schrappen ook de gemeentelijke huisvuilbelasting.

N-VA Hove verlaagt belastingen

Koen Volckaerts, burgemeester: “Hove is geen bouwput, zoals sommi-
gen beweren. Het is een uitdaging. We werken hard om onze gemeente 
te verfraaien. We werken daarvoor ook goed samen met onze buurge-
meenten. U leest er alles over in deze publicatie. 

En, uw mening telt. Vul dus zeker de bijgevoegde enquête in. Zo werkt u 
zelf mee aan de verfraaiing van uw eigen wijk.”
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www.n-va.be/hovehove@n-va.be

Nieuw Zwembad Den Bessem, 
Mortsel
In Hove werd in de gemeenteraad van september 
2015 de samenwerking bevestigd tussen de gemeen-
ten Mortsel, Borsbeek, Edegem en Hove om het geza-
menlijke project Zwembad Den Bessem tot een goed 
einde te brengen.

Het huidige complex sluit op 31 december 2015 defini-
tief de deuren om vermoedelijk begin schooljaar 2018 
opnieuw ter beschikking te staan van onze scholen en burgers.

Burgemeester Koen Volckaerts geloofde vanaf de start van de besprekingen in dit intergemeentelijk pro-
ject. Hij is dan ook blij met deze realisatie.

Eindelijk is er tussen Mortsel en Hove een overeenkomst geslo-
ten om de jarenlange catastrofale toestand van het wegdek in de 
Wouwstraat aan te pakken. Een N-VA-samenwerking in dit geval, 
helpt.

De werken zullen starten in het voorjaar van 2016. Mortsel neemt 
hierin het voortouw met betrekking tot het aanvragen van de 
nodige vergunningen en de administratie, Hove coördineert de 
werken.

Dit dossier kwam tot stand door een puike samenwerking tussen 
de gemeenten Boechout en Hove. Na zeven vruchteloze jaren komt 
het volledige bouwdossier nog voor het einde van dit jaar eindelijk  
op de Hovese gemeenteraad.

De Koude Beek in dit gebied wordt gerenoveerd en er worden fiets-
en wandelpaden aangelegd. De werken starten tegen de vroege 
zomer van 2016. De feestelijke opening is gepland in het voorjaar 
van 2017.

Uw N-VA-stem heeft een meerwaarde! 
Sterk in intergemeentelijke samenwerking

Doorbraak Wouwstraat - vernieuwing wegdek

Inrichting van landschapspark Frijthout

Wat te verwachten in december
• OCMW-gronden in Hove ?

• Uw mening telt: resultaten van de rondvraag

•  Noteer alvast in uw agenda: N-VA Hove Nieuwjaarsreceptie op zondag 17 januari 2016 om 11 uur in 
zaal De Capo, met gastspreker Johan Van Overtveldt, minister van Financiën en oud-Hovenaar

Nadat op de OCMW-raad van juni een voorstel van herin-
richting werd gepresenteerd, heeft de N-VA met haar coali-
tiepartner nu een financieringsplan uitgewerkt. Dit voorstel 
werd goedgekeurd op de OCMW-raad van 20 oktober 2015. 

Concreet contacteren we een architect en vragen we de nodige 
offertes aan om binnen dat budget ons Dienstencentrum een 
actuelere look and feel te geven. Streefdatum is begin september 
2016. 

De gewaardeerde interventie van de eigen Hovese technische 
dienst zal hierbij een prominente rol spelen.

Al tijdens de vorige legislatuur werden er bezwaren 
ingediend tegen het projectontwikkelingsplan van 
het Hortensiahof. Vooral de hoogte van het geplande 
gebouw, de mobiliteit en het open karakter van het 
gebied speelden de buurtbewoners parten. 

Onze N-VA-burgemeester Koen Volckaerts heeft naar 
aanleiding van deze bezwaren alle partijen samen-
gebracht. En dat had resultaat. Er komt alleszins één 
verdieping minder. Alle buurtbewoners verklaarden zich 
ook akkoord met de herwerkte plannen. 

Hadden we niets gedaan, dan waren de werken wellicht 
wel uitgesteld, maar zou dat niets gewijzigd hebben aan 
de oorspronkelijke plannen.

De N-VA gaat niet akkoord 
met de plaatsing van een 
zendmast aan de tennis 
van Hove. We hebben dan 
ook bezwaar hiertegen 
ingediend, nu is het verder 
afwachten.

Zendmasten vallen onder 
vergunningen met bijzon-
dere procedure die door het 
Vlaamse Gewest worden 
afgeleverd. Na bekendma-
king van deze aanvraag is er 
een periode van 30 dagen om 
bezwaar in te dienen.

Hove wordt eindelijk erkend als Fairtrade-
gemeente. Na 12 jaar verwaarlozing werd 
het volledige dossier nu eindelijk afgewerkt. 
Hove voldoet aan de gestelde voorwaar-
den onder impuls van onze N-VA-schepen 
Bart Van Couwenberghe. Het dossier werd 
overgemaakt aan de Fair-tradecommissie en 
werd recentelijk goedgekeurd
Om dit extra in de verf te zetten plannen wij 
een evenement in het voorjaar van 2016.

Dienstencentrum Hove: renovatie kan starten

Hortensiahof: uit het slop

Geen zendmast 
Tennis Hove

Fairtrade commissie

Vergeet niet de bijgevoegde vragenlijst in te vullen en ons terug te bezorgen voor 20 november. Met dank, want UW MENING TELT.
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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:     /     /

Sterk grenzenbeleid Enkel échte vluchtelingen

Harde aanpak
mensenhandel

Europese
buitengrenzen
versterken

Werken aan 
structurele
veiligheid in 
herkomstlanden

Meer en betere 
opvang in de regio
van herkomst

Nieuw EU-fonds om
solidaire lidstaten
financieel te steunen

Pushbacks
naar veilige
havens

Vluchteling

= opvang voor wie vlucht 
voor oorlog en vervolging

Economische migrant

Grondige screening 
op terroristen en 
criminelen

Bed Bad Brood

Negatieve beslissing

Terugkeer enige optie

Grenzen aan
gastvrijheid

Vrijwillig als het 
kan, gedwongen 

als het moet

=
Geen opvang van:

N-VA pakt vluchtelingencrisis 
menselijk en eerlijk aan

De N-VA vraagt:

Zacht voor de kwetsbaren, maar hard voor wie misbruik maakt van onze gastvrijheid

Theo Francken, staatssecretaris voor Asiel en Migratie

Niet enkel symptomen, maar vooral oorzaken aanpakken:


