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“Hove moet zijn dorps karakter behouden,
maar we moeten ook durven veranderen.”
Koen Volckaerts, burgemeester

Beste Hovenaar,
Ik ben blij dat ik al sinds mijn prille jeugd in Hove woon. Indertijd was het leuk spelen op straat, ravotten in
boomgaarden, kampen bouwen en nadien naar Hovese festivals en jeugdclubs gaan.
Hove onderging door de jaren heen een
transformatie en verloor een deel van zijn
echt dorps karakter. Ik heb vele nieuwe
wijken zien ontstaan: Vogeltjeswijk, De
Ster, Dallaswijk, enzovoort. De knoppen
zijn niet terug te draaien. De noden van de
huidige bewoners zijn veranderd. Ondertussen zijn we ook een halve eeuw verder.
Toch moeten we ons dorps karakter zoveel
mogelijk trachten te behouden. En dat op
vele gebieden. We moeten niet ingaan op
torengebouwen van zes en meer verdiepingen hoog, maar ik begrijp dat we anders
moeten wonen wanneer we iedereen een
aangename woonplek willen gunnen. Ook
moet Hove blijven openstaan voor betaalbare woningbouw.

Lambrecht gaf de culturele en sociale
activiteiten een boost. Zij zorgt mee voor
het sociale weefsel in Hove. Schepen Bart
Van Couwenberghe zette zich samen met
onze ploeg voor honderd procent achter
het Fruythoutproject en de groene buffer
tussen Hove en Lint. Het resultaat mag
gezien worden.

de Wouwstraat werden eindelijk aangepakt. De Coveliersstraat komt nog aan de
beurt. Probleemdossiers aanpakken is een
teken van bestuurskracht. De openbare
verlichting wordt allemaal ledverlichting. Onze ploeg is blij met uw positieve
reacties.

N-VA zorgt voor verandering

De N-VA kijkt ook naar de toekomst. Ons
bestaan als kleine gemeente is in gevaar.
We moeten zowel financieel als organisatorisch aan een schaalvergroting denken.
Lint was een ideale partner: gelijkwaardig
en gelijkaardig. Spijtig dat de intergemeentelijke samenwerking door starre en
onrealistische standpunten verbroken is.
Ik heb begrip voor de Lintse coalitie. Om
te bouwen moet er wel eerst geïnvesteerd
worden. Klaarblijkelijk ontbrak de wil bij
de Hovese fracties.

 e werkten al hard aan de
W
verandering in Hove

Mooie realisaties

Het verenigingsleven draagt ook bij tot
het dorpsgevoel. We leren elkaar kennen,
zodat we een hechte gemeenschap vormen.
Bij een mogelijk komende fusie mogen
we ons Hoves gevoel niet kwijtspelen.
Hove moet een identiteit hebben. Daar
werkt N-VA Hove aan. Schepen Gerda

De N-VA werkt aan de verandering in
Hove. Een verandering op alle gebied, ook
wegen en verkeer. De laatste jaren hadden
we vele wegenwerken. Moeilijke dossiers in
de M. Vermeeschlaan, de Geelhandlaan en

Naar de toekomst kijken

We gaan met het volste vertrouwen naar
2018 en we zullen ons nog verder inzetten
voor ons mooi, leefbaar en aangenaam
Hove. We rekenen op uw steun.

In memoriam: Didier Thys
Met pijn in ons hart moeten we melden dat Didier Thys, een van de oprichters van N-VA Hove, na een
kort ziekenhuisverblijf is overleden. Didier was eerlijk, rechtdoor en een werkpaard. En niet te vergeten:
een overtuigd Vlaming.

Didier, rust in vrede. We zullen je missen.
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Gemeenschappelijk zwembad

Hovenaars zwemmen in
Den Bessem

Veiligheid op
evenementen
en in het verkeer
N-VA Hove is erg begaan met uw veiligheid. De veiligheidsmaatregelen die
minister Jan Jambon neemt op federaal
niveau, zijn ook in onze gemeente merkbaar. En ook verkeersveiligheid is een
prioriteit van de N-VA.

Extra maatregelen tijdens
Zomerendfeesten

 urgemeester Koen Volckaerts en minister Philippe
B
Muyters legden mee de eerste steen van het nieuwe zwembad.

De eerste steen voor het gemeenschappelijke zwembad Den
Bessem in Mortsel is gelegd. Dankzij een subsidie van 1,6
miljoen euro, ingevoerd door onze Vlaamse N-VA-minister
Philippe Muyters, kon N-VA-burgemeester Koen Volckaerts
als eerste de overeenkomst met Mortsel bezegelen.
Nadien zijn Borsbeek en Edegem
gevolgd. Een echte intergemeentelijke
samenwerking en misschien
een voorbeeld voor andere sportinfrastructuur.

Zwemmen aan betaalbare prijs

Hovenaars en scholen kunnen vanaf
1 september 2018 aan een betaalbare prijs zwemmen in Den
Bessem in Mortsel. De reservaties
voor het volgende schooljaar worden
al ingepland. Bovendien krijgen ook
mensen met een beperking de kans
om zich in het water uit te leven. Het

G-zwemmen heeft namelijk ook een
therapeutische waarde. De N-VA
toont hier haar samenwerkingsmogelijkheden en durf en is blij dat
onze schoolgaande kinderen, sportclubs en ouderen ook in de toekomst
de mogelijkheid hebben om te gaan
zwemmen.

Tijdens de Zomerendfeesten werden
de straten afgesloten met zware betonblokken. Die pasten in een groot veiligheidsplan dat de gemeente samen met de
organisatoren en bevoegde hulpdiensten
opstelde.

Aandacht voor fietsers

Ook de veiligheid van de fietser ligt ons
nauw aan het hart. Vanaf volgend jaar
komen er stapsgewijs meer zones 30 en
gebruiken we consequent kleurencodes:
oker voor fietssuggestiestroken, rood
voor fietspaden. Op de Lintsesteenweg
zullen we de klinkers aanpassen, zodat de
suggestiestrook herkenbaar wordt in oker.
Op de oost-westas zijn er al markeringen
in die kleur, die de automobilist wijzen op
invoegende fietsers op de rijweg.

N-VA Hove dankt haar raadsleden en schepenen voor hun in

Koen Volckaerts

burgemeester, bevoegd voor
veiligheid, openbare werken
en mobiliteit

hove@n-va.be

Gerda Lambrecht

schepen van Onderwijs en
Woonbeleid

Bart Van Couwenberghe
schepen van ICT, Milieu en
Middenstand

Arnold Herrebout
gemeenteraadslid

3

N-VA gaat voor een groener Hove
N-VA Hove streeft naar een ecologische en duurzame gemeente.
Zo worden in 2018 vele van onze
officiële gebouwen uitgerust met
zonnepanelen en nemen we bij elke
wijziging in de openbare verlichting alleen nog maar ledverlichting
in overweging.

OCMW integreert
in de gemeente
De volledige integratie van het
OCMW in de gemeente komt eraan.
Op 1 januari 2019 is de overgangsperiode afgelopen en is de integratie
een feit. Voor het bestuur en de
administraties komt er een drukke
periode aan.
Velen hebben na de integratie een
gelijkaardige taak, maar in een heel
nieuwe context. Ook hier houden
we maar één doel voor ogen: u een
betere dienstverlening aanbieden.

In 2018 krijgen vele officiële gebouwen in
Ecologie en economie gaan hand in hand.
onze gemeente zonnepanelen.
Burgemeester Koen Volckaerts en schepen
van Milieu Bart Van Couwenberghe ijveren len. Zonder de N-VA zou dit
voor een mooi evenwicht van groen, open- nooit gebeurd zijn.
baar groen en bebouwde oppervlakten. De
aankoop van het Uilenbos, de realisatie van
Bart Van Couwenberghe,
Frythout en de vrijwaring van de groene
schepen van Milieu
gordel tussen Hove en Lint spreken boekde-

Culturele evenementen in Da Capo
Onze schepen van Cultuur en Onderwijs, Gerda Lambrecht, zet zich met hart en ziel in
voor een optimaal schoolbeleid en zorgt voor een nieuwe wind binnen het cultuurleven.
Dat bewijzen de vernieuwde en verjongde culturele evenementen die
regelmatig in Da Capo plaatsvinden. Vele inwoners van Hove en onze
buurgemeenten kennen de weg naar Da Capo al heel goed. Da Capo wordt
stapsgewijs een cultureel begrip.
Gerda Lambrecht,
Schepen van Cultuur en Onderwijs

Meer weten over N-VA Hove?
www.n-va.be/hove

N-VA Hove

nzet

Veerle D’Haene
gemeenteraadslid

Guido Sel

voorzitter gemeenteraad

Sandra Maes
OCMW-raadslid

Reinilde Berben
OCMW-raadslid

www.n-va.be/hove

“Wilt u een welvarend, solidair
en veilig Vlaanderen? Omarmt
u de Vlaamse identiteit?
En wilt u een zelfstandig
Vlaanderen? Versterk dan
onze rangen. Want de beste
garantie voor Vlaanderen is
de N-VA.”
Bart De Wever, N-VA-voorzitter

Verantwoordelijkheid voor welvaart
Met de N-VA in de regering groeit de economie, stijgen de lonen en komen er duizenden jobs bij. Vlaanderen
investeert bovendien in vlotte mobiliteit, in sociale maatregelen en in de kwaliteit van ons onderwijs. Maar
het economische herstel is pril en kwetsbaar. We moeten de moed hebben om de sociaal-economische
hervormingen door te zetten. Als we Vlaanderen welvarend willen houden, zal het van de N-VA en de N-VA
alleen afhangen.

Vlaamse identiteit
Gemeenschapsvorming is de kern van de N-VA-ideologie. En het cement van die gemeenschap is een verlicht
burgerschap, gebouwd op identiteit. Wij zijn de enigen die dat durven zeggen en daar ook naar handelen.
Vlaanderen is een gastvrij land, waar iedereen die zijn of haar kansen grijpt en onze manier van leven een
warm hart toedraagt alle dromen kan waarmaken. Wie de Vlaamse identiteit wil omarmen, heeft dus maar één
keuze. Een keuze voor de N-VA.

Een veilige thuis
Na jaren van verwaarlozing investeren we weer in onze veiligheid, in de politie en het leger. We pakken ook
de massamigratie kordaat aan. Maar de uitdagingen op het vlak van veiligheid blijven groot. De N-VA zal geen
millimeter toegeven aan terrorisme en extremisme. We willen justitie de middelen geven om criminelen snel
en streng te bestraffen. En door onverhard de strijd tegen drugs te voeren, gaan we de ontwrichting van de
samenleving tegen. Voor uw veiligheid bent u dus bij de N-VA aan het goede adres.

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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:

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.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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