
... met beide voetjes op de grond ;-)
Positieve #2540 Dorpskrant

Maart 2018

De toekomst van Hove is positief!

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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Wij startten de proce
dure

om de vergunning

van de Lintse Helihaven

te vernietigen.
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 gekend voor zijn grote magische
kracht.  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?

We bedanken jullie voor de bijzonder �jne reacties op 
onze vorige nieuwjaarsfolder. 

Het is duidelijk dat de Hovenaars een boontje hebben 
voor onze onafhankelijkheid én voor onze ambitie om 
van Hove een echte zevende hemel te maken. 

Die onafhankelijkheid is onze sterkte in gevoelige dossiers zoals bijvoorbeeld de Helihaven en de
huwelijks(fusie-)aanzoeken van andere gemeentes. Wij gaan 100% voor Hove.

We staan klaar met bruisende plannen om onze gemeente een fantastische toekomst te bezorgen.

pH-7 Positief Hove zet haar DNA in deze folder nog eens heel duidelijk in de verf en roept je op om te kiezen voor een 
positieve toekomst voor Hove.
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De olmen van 
de Geelhandlaan

staan er

Hove blijft het
Fietspunt aan het
station ondersteunen

Wat een leukOCMW bedankingsfeestvoor de 100
vrijwilligers

Hove stapt in het
project “Verkeersveilige

gemeente” en ondertek
ent

charter voor
veiligere fiets-,

wandel en rijwegen. 
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7 Deze vrolijke Paaseieren wensen
jou een stralende Lente!
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Ons dorp wint van alle buurgemeentes 
Hove verdient het beste!
We investeerden de afgelopen vijf jaar
meer dan 9 miljoen euro in Hove. 

We verlaagden
de onroerende

voorhe�ng
met 4%

Dankzij
ons stevig dossier

kregen we een subsidie
van 242.000 euro

voor het
Dienstencentrum

We halveerden
de schuld van 

onze gemeente
van 4 miljoen

naar 2 miljoen euro!

We stopten de
dure leasing van

het dienstencentrum
en kochten

het gebouw.

4,75 miljoen euro
in openbare werken

1 miljoen
euro 

in
openbare

verlichting

750.000
euro in
�ets-en

voetpaden

2,2 miljoen euro in het    
vrijwaren van groene longen

We laten graag Dave aan het woord. Dave Van den Bergh draagt als schepen van �nanciën 
zorg voor de portefeuille van Hove. 

“Dankzij inspanningen op vele domeinen ben ik samen met ons volledig team �er op dit 
positieve resultaat. Het zijn unieke cijfers in de Hovese geschiedenis en het belooft nog 
meer voor de toekomst. Dit is de ideale basis voor een zevende hemel voor #2540 Hove! 
De afgelopen jaren hebben we, zelfs met deze ferme schuldafbouw, fors geïnvesteerd in 
onze gemeente.”

Als je naar de schulden kijkt van onze buurgemeentes,
begrijp je waarom er vaak huwelijksaanzoeken zijn.

Een fusie is aantrekkelijk voor Edegem, Lint en Boechout.

Het is vooral onze gezonde �nanciële situatie die kandidaten lokt.
We zijn een gegeerde bruid :-)

Hove is zeker en vast sterk genoeg om zelf keuzes te maken.
pH7- Positief Hove maakt Hove nog sterker en unieker.

We creëerden een gigantische
groene long in onze gemeente met
zo'n 20 ha bos (waaronder het prachtige Uilenbos)
en 26 ha landbouwgronden.
We kregen extra steun van  Kempens Landschap,
Natuurpunt en Agentschap Natuur & Bos.

+ Unieke schuldendenafbouw
+ Gezonde cijfers voor een gezonde toekomst

1 miljoen euro
in gebouwen, isolatie,

het computernetwerk en website
van de  gemeente  

Investering!

Investering!

Investering!

Investering!

Investering!

Investering!
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Hove verdient een
burgemeester die Hove nooit zal verkopen.

Samen met onze kandidaat-burgemeester
Goedele gaan wij 100% voor #2540
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