
... met beide voetjes op de grond ;-)
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“Positieve Hovenaars
kiezen voor pH7”

De       evende hemelPost-it-ie�es Nu al beroemd: onze “Post-it”- ie�es !
Kleine & grote “Hier-worden-we-blij-van”- post-it’s om niet te vergeten:
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We brengen buren

dichter bij elka
ar

met de “Hoplr”- app.

Al gevonden op je

smartphone?

Op 7 oktober loopt

Hove ten voordele

van Make a Wish

in het park tijdens

de 7Miles.

Veel succes
met de start
van je nieuw

school-en werkjaar!

Op 14 oktober magjij je stem geventijdens de verkiezingen.Een kans om voorje dorp te kiezen :-)

Pluim voor de
Hovese Middenstand.Wat een professioneelen bruisend weekend

was dat!
Op 3 oktober zettenwe weer meerdan 1000 kinderenaan het lopen tijdensde Scholenveldloop

Onze kinderen fietsen

op een nieuw fietspad

van comfortabel asfalt

in de Leliestraat

en de Mortselsesteenweg
pH even
Positief Hove
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Ook positieve groeten van onze kandidaten die jouw stem verdienen op 14 oktober:
Stefan Beeldens, Katia Devriendt, Dave Van den Bergh, Chris Rydl, Jessica De Lannoy

Guy Wollants, Ysabel Schoenmaeckers, Fréderic Marquet, Jan Wouters en ....
De naam ‘pH’ komt uit de

chemie en meet de zuurtegraad. 

Een stof zoals water zal

helemaal neutraal zijn

bij de waarde pH7.

En pH is natuurlijk ook

de afkorting van Positief Hove. 

Leuk hé!

Het getal “7” is gekendvoor zijn grote magischekracht.  Voor veel mensen is 7 het symbool voor geluk. Voor Hove ook natuurlijk!

Onze kleuren symboliseren onze onafhankelijkheid. We zijn soms een beetje rood,
regelmatig heel groen, vaak ook blauw én in het midden kunnen we zelfs neutraal zijn.

We kunnen een eigen onafhankelijke mening hebben per onderwerp in onze gemeente.
Eén ding staat vast: we gaan steeds 100% voor Hove.  Jij ook?
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? Lees snel verder

      2018 zal de geschiedenis ingaan als een bloedhete zomer.
      Dat was pu�en en genieten. We verbraken records zoals in de 
      legendarische zomer van 1976. Een jaar dat ook vaak vermeld
      wordt als het jaar van de gedwongen fusies van gemeenten.
        
      Dit brengt ons naadloos  bij de aankomende gemeente- en 
      provincieverkiezingen van 14 oktober waar we als enige
      onafhankelijke dorpspartij  200% voor Hove gaan.

Onze kandidatenlijst ligt klaar : 19 geëngageerde  en creatieve mensen zonder een speci�eke politieke 
voorkeur, maar met een hart voor hun dorp. De afgelopen jaren durfden we enkele heilige huisjes slopen 
en gaven we vernieuwende ideeën een kans. Daar zijn we �er op!  We bese�en echter dat het nóg mooier 
en beter kan. We leggen de laatste hand aan het programma waarmee we in Hove de volgende 6 jaar de 
lat hoger willen leggen. Hou je brievenbus dus goed in de gaten!  

Positieve Hovenaars kiezen voor pH7. We stellen vandaag vier fantastische, stralende én absoluut positieve 
kandidaten voor. Ze hebben elke hun eigen motivatie om mee op onze positieve kar te springen. Lees snel 
verder en ontdek het verhaal van Cato, Kathleen, Manon en Isabelle.

Tot zeer binnenkort !

Goedele Breyne       Herman Puls

Onze én jullie kandidaat burgemeester   Onze lachende voorzitter
en schepen Sociale Zaken         en gemeenteraadslid
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Cato
Oyen

D���   Sinds januari 2016 heb ik mijn eigen eenmanszaak, als je even telt  
   weet je dat ik toen net 18 jaar was. Best jong. Maar dat hoor ik 
²²²²²²²²²²² stiekem niet graag. Ik ben niet mijn leeftijd, ik ben ondernemer in
  hart en nieren. Ik wil dingen bedenken, maken en realiseren. 
Op allerlei vlakken. In mijn zaak, voor mezelf. Maar ook voor mijn omgeving. 

Ik heb een oerveerkracht en blijf positief, ik blijf niet bij de pakken zitten. Ik durf
springen, actie ondernemen en kan het negatieve omzetten in iets positiefs.
Deze eigenschappen kwamen in mijn jonge leven al naar voren toen ik enkele
tegenslagen had op mijn tot nu toe nog redelijk korte pad. 

In Hove wil ik graag meewerken aan de communicatie, het onderwijs en cultuur. Daar 
ligt mijn interesse en zie ik af en toe dat het beter kan. Cultuur en communicatie ligt in 
de lijn van mijn beroep als vormgever. Onderwijs ligt me ook nauw aan het hart. Ik 
heb hier heel veel ideeën over, zeker over het welzijn van de leerlingen, want daar 
hebben we nog werk. Ik wil ook meer samenhorigheid ! Geglimlach ! Meer buren met 
elkaar zien babbelen op straat! En minder verzuring en gezeur. 

Ga je mee? Dan gaan we samen ! 

    Ik ben sinds 2001 woonachtig in Hove op de grens met Boechout.
Alle leuke plekken zijn zo heerlijk dichtbij: de bakker, apotheek, muziekacademie, teken-
academie, sport, bibliotheek, school, … Het is evident dat mijn betrokkenheid met deze mooie 
groene gemeente spontaan toenam met de jaren.

Vele Hovese kinderen en ouders kennen me als enthousiasteling op het secretariaat van RP2.
De samenwerking tussen de Hovese scholen zou verder uitgewerkt kunnen worden. Vandaag 
uit zich dat vooral in een gezamelijke sportdag, de veldloop en de scholencup. Dit  moet ook 
op cultureel vlak of voor aankoop van faciliteiten.

Groenbehoud en de ontwikkeling van trage wegen vind ik belangrijk omdat dit d -
heid 
voor mij van groot belang. 

    21 jaar geleden ben ik in Hove komen wonen voor het landelijke 
karakter van de gemeente. Het behoud van de groene ruimtes en de rust in Hove zijn dan
ook zeer belangrijke topics voor mij.

Als mama van Mara en Stan vind ik vernieuwend onderwijs, veilig verkeer, een goede 
jeugdwerking en een goed sportbeleid cruciaal. Mijn bijdrage in de ouderraad van RP1 en
mijn supportershart bij Hove Sport  zijn dan ook een logische gevolg hiervan. 

Door mijn zelfstandige roots en mijn economische opleiding hecht ik heel veel belang aan 

beleid. Doe daar nog  teamspirit, openheid, onafhankelijkheid en directe communicatie
bij en je begrijpt waarom ik bij PH7 beland ben.

Isabelle
De MeeseKathleen

Verbeeck

Volg de stappen van onze kandidaten op
facebook/positiefhove en www.positiefhove.be!

+ 21 jaar, uit de Vredewijk
+ ondernemer met een hart
+ ‘grote mond’ voor onze jeugd

+ 54 jaar,  uit de Boechoutsesteenweg
+ meer aandacht voor alle scholen
+

+ 47 jaar, uit de Jos Coveliersstraat
+ landelijk karakter Hove behouden
+
+ daadkrachtig, open en onafhankelijk beleid

    Ik woon al 13 jaar in Hove en heb beslist om op te komen voor de
     gemeenteraadsverkiezingen voor pH7-Positief Hove. 
   Ik ken pH7 goed via mijn vader Fréderic Marquet, huidig gemeenteraadslid.

Na een ongeval in 2016,  besef ik beter dan wie ook dat mensen met een beperking 
dagelijks geconfronteerd worden met hun handicap en dit mag geen taboe meer zijn.

Ik wil me inzetten voor een verbetering van de toegankelijkheid in Hove voor mensen met 
een beperking of met een verminderde mobiliteit. Zo vind ik dat we zeker iets moeten doen aan 
het station van Hove
verbreden en bij oversteekplaatsen de voetpaden verlagen. 

Als leidster bij de gidsen wil ik me ook inzetten voor de jeugd in Hove. Ik wil ook de eigenheid 
van Hove behouden, een oase van groen en rust, waar iedereen welkom is. 

Manon
Marquet

+ 21 jaar, uit de Parklaan
+
+ zet zich 100% in tegen uitsluiting
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