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BREYNE Goedele   Burgemeester  van  Hove... als u het wil.
BEELDENS Stefan Plaats 2
DEVRIENDT Katia Plaats 3
WOLLANTS Guy Lijstduwer

Op 14 oktober kiezen de Hovenaars een nieuw gemeentebestuur. Met een enthousiast team gaat
pH7-Positief Hove voor een groots lokaal toekomstproject, los van de nationale partijpolitiek.

Positieve krachten verenigen

Ons dorp heeft enorm veel troeven: een kleine gemeenschap met ruimte voor buurtwerking,
een mooi aanbod van cultuur en sport, een uitgebreid verenigingsleven, groene omgeving, kwaliteitsvolle scholen… 

Maar er is nog zo veel meer en beter te maken van onze prachtige gemeente.
pH7 wil dit doen door positief en creatief ‘voor’ iets te zijn in plaats van ‘anti’. Apart, fris, met humor maar ook
met ernst. En door uitsluitend de kaart van de Hovese inwoners te trekken. Niet beïnvloed of gedicteerd door
de grote nationale partijen, die de gemeenteraadsverkiezingen gebruiken voor hun nationale belangen.
Daarom willen wij in Hove alle positieve krachten verenigen. 

Positieve plannen

pH7 vindt dat de inwoners van Hove recht hebben op kwaliteit van bestuur. 
Wij willen als positieve partner blijven deelnemen aan het bestuur.

Met ambitieuze en positieve plannen. Die krijgt u binnenkort in de brievenbus en kan u ook vinden op
www.positiefhove.be en op facebook.

De enige onafhankelijke partij

Een dynamische ploeg met nieuwe energie is klaar om deze standpunten waar te maken.
Als enige onafhankelijke partij maken wij ons klaar om opnieuw een positieve draai te
geven aan het bestuur van Hove. 
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1. BREYNE Goedele
     Burgemeester van Hove... als u het wil.
 55 jaar, uit de Diepestraat
Gehuwd met Rob De Meyer en moeder van Lotte(27j) , Fien(25j) en Marthe(21j)
Financieel directeur lokaal bestuur Lint
OCMW voorzitter en schepen van sociale zaken en gelijke kansen

“Op 14 oktober ben ik uw kandidaat burgemeester. De burgemeester  heeft een zeer belangrijke rol  als 
voor 100 % opnemen. Tijdens de voorbije jaren heb ik zowel in 

schepen en OCMW-voorzitter wil ik volledig inzetten  om Hove verder te verbeteren. Een gemeente met veel 
potentieel zoals Hove verdient een burgemeester die dag in dag uit keuzes maakt in het belang van alle burgers.  
Met betaalbare plannen en doorgedreven samenwerking heb ik de droom en de ambitie om van Hove meer 
dan ooit een ‘Zevende Hemel’ te maken.”

2. BEELDENS Stefan
42 jaar, uit de Nieuwstraat
Gehuwd met Ine Janssens, papa van Lotte (12j) en Seppe (9j)
Vrijwilligerscoördinator voor Stichting Tegen Kanker
Creatieve duizendpoot,matchmaker en marketing-en communicatiespecialist

Oprichter facebookpagina “Plezant in Hove”

“ Sinds mijn zestiende ben ik actief in het dorpsleven. Als bestuurslid van de Gezinsbond, als coördinator van de 
jeugdvereniging Jaanimo, als voorzitter van het oudercomité van de gemeenteschool, als bezieler van de
Sinterklaasfeesten, als spring-in-’t-veld op vele Hovese podia én als voormalig marketing-en communicatie
manager van Fitopia heb ik me kunnen verdiepen in thema’s zoals jeugd, gezinnen, cultuur, onderwijs en sport. 
Daar ga ik 100 % voor: creativiteit, inspanning en samenwerking. Dé drie sleutelwoorden om Hove te leiden naar 
een nieuw en plezant tijdperk.”

3. DEVRIENDT Katia
49 jaar, uit Wanninckhove
Huismoeder, gehuwd met Frank Van Herck  
en mama van Mayté (22j), Tara (21 j) en Zoë (19j)
Gedreven gemeenteraadslid
Hart voor dieren, hondenschool, breien, koken, zwemmen

“Mijn voorliefde voor groen werd met de paplepel ingegeven door mijn grootouders James en Nieke, die een 
tomatenkwekerij hadden in hartje Hove en een boontje hadden voor oprechte dorpspolitiek. Het dorpsgevoel 
van toen wil ik laten herleven via buurtactiviteiten en wijkcomités. De verkeersveiligheid, onderhoud van straten, 

sociale voorzieningen van onze gemeente. De drempel naar het OCMW ligt nog zeer hoog voor velen. Ik denk 
hierbij vb aan ouderen die via thuiszorg en gezinshulp langer zelfstandig kunnen wonen. Hier is nog werk aan de 
winkel en daar wil ik voor gaan"

4. VAN DEN BERGH Dave
54 jaar, uit de Nieuwstraat
Papa van Jonas (25j) en Sarah (24j)
Projectmanager NMBS

Houdt van volleybal en reizen

willen we in de toekomst gezond houden. De afgelopen jaren hebben we de schulden van Hove gehalveerd en 
toch 
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5. DE LANNOY Jessica
40 jaar, uit de Wouwstraat 
Gehuwd met Kurt Herygers en mama van Arno (10j) en Lena (7j)
Burgerlijk Ingenieur Architecte, woonbeleidspecialist 
Lid van de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening, “Vlekkenplan”-specialist

“Mijn expertise en ervaringen wil ik inzetten om een visie te ontwikkelen die het groene dorpskarakter van 
Hove kan garanderen. Ik ben mama van twee fantastische kindjes en daarom ligt duurzaam en kindvriendelijk 
bouwen mij nauw aan het hart. Als specialist in woonbeleid wil ik bovendien de open ruimten in Hove bewaken. 
Om ze te vrijwaren willen we een krachtig en slim lokaal plan maken. Een plan van Hove zelf, dat niet beïnvloed 
wordt door belangen van elders.”

6. MARQUET Fréderic
54 jaar, uit de Parklaan
Gehuwd met Marie Landtmeters en papa van Noémie (28j), Jonathan (26j), 
Corentine (24j) en Manon (21j)
Bedrijfsleider in de chemische distributie en marketingspecialist 
Enthousiast gemeenteraadslid
Hobby’s: geschiedenis, tennis, lezen en reizen

“In een goede communicatie tussen bewoners en bestuur moet de gemeente rekening houden met praktische 
problemen die wij als burger ondervinden. De inzameling van het huisvuil bijvoorbeeld, dat in de zomer weke-
lijks moet gebeuren. Verder ben ik sterke voorstander van een verstandige en gedragen intergemeentelijke 
samenwerking. Mijn topic is een groene en propere gemeente. Er moeten absoluut middelen aangewend  worden 
om de bestaande infrastructuur in gans Hove op een systematische  manier te onderhouden.””

7. RYDL Chris
59 jaar, uit de  Jozef Mattheessensstraat 
Gehuwd met Geert Scheppers en mama van Lisa (19j)
Procurementmanager
Topsporter en ruggengraat van de sportraad en AGB 
Houdt van waterski-racing, basketbal, handbal

“Als voormalig topsporter wil ik mij 100% inzetten voor een dynamisch sportbeleid dat iedereen, van kleuter tot 
senior, aanzet tot gezond bewegen. Sport en spel voor mensen met een beperking zie ik als een bijzondere uitda-

-
verkeer met zebrapaden en slimme verkeersborden, goed onderhouden straten  en een degelijk lokaal voor onze 
verenigingen zijn mijn favoriete topics. Een aantal straten zijn aan vernieuwing toe, vooral in de Vredewijk.”

8.  VAN ROYE Gilles
34 jaar, uit de Statielei 
Gehuwd met Benedicte Van Damme en papa van Nathan (8j),    Victor (6j) en Mael (4j)
Bio-ingenieur en logistiek manager bij een chemisch bedrijf
Positieve teamspeler 
Liefhebber van lopen, squashen, koken en klussen

in Hove gebeurt en met mijn kennis en inzichten een bijdrage leveren aan onze biotoop Hove. Om in Hove de rust 
en de natuur in stand te houden kunnen we best de verkavelingen stoppen. ‘Samen actief, samen positief’ is 
mijn persoonlijke slogan. Ik wil constructieve oplossingen uitwerken in een open en positief klimaat.”
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9. OYEN Cato
21 jaar, uit de Vredestraat
Gra�sch vormgever, illustrator en barista
Spring-in-‘t-veld en onderneemster met een hart
Mijn hobby? Werken en bezig zijn, anders word ik zot

“Toen ik 18 was startte ik mijn eigen eenmanszaak. Ik wil dingen bedenken, maken en realiseren. In mijn zaak, voor 
mezelf, maar ook voor mijn omgeving. Ik heb een oerveerkracht en blijf positief, ik blijf niet bij de pakken zitten. 
Cultuur en communicatie liggen in de lijn van mijn beroep als vormgever. Onderwijs ligt me ook nauw aan het hart. 
Ik heb  heel veel ideeën 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.”

10. BURM Bastien
23 jaar, uit de Patrijzenlaan
Fotograaf en gra�sch vormgever 
Actieve wereldverbeteraar
Houdt van kunst, tekenen, schilderen, fotograferen

“ Ik ben ervan overtuigd dat ik een bijdrage kan leveren om vele dingen te verbeteren. Als fotograaf bekijk ik alles 
met een creatief en kritisch oog. Ook onze gemeente volg ik met een vriendelijk kritische blik. Met mijn elektri-
sche rolstoel rijd ik alle dagen door Hove, daarom vind ik een veilige dorpskern zeer belangrijk. In onze gemeente 
moeten er nog heel wat aanpassingen gebeuren voor de mensen met een beperking, o.a. de voet- en �etspa-
den, oversteekplaatsen en parkeergelegenheden. ‘Knallen met kunst en cultuur’ is mijn persoonlijke slogan.”

11. SCHOENMAECKERS Ysabel
42 jaar, uit De Ster
Gehuwd met Bruno Schwagten en mama van Jade (12j) en Menno (9j) 
Leerkracht lager bijzonder onderwijs
Actief in vzw Overrslag, patiëntenorganisatie voor voorkamer�brillatie 
Liefhebber van piano, lezen, tuinieren en handwerk

“Gezonde mensen zijn blije mensen. Zo probeer ik alles door een positieve bril te zien en met een hart voor 
gezondheid. Als Ritmica leerkracht en geëngageerde mama in Hove voel ik de polsslag van ons dorp. Hove zit op 
het goede spoor door te kiezen voor het label ‘gezonde gemeente’. Er zijn al heel wat preventiecampagnes rond 
gezondheid, maar voor mij mag de lat nog een beetje hoger. Ik zie veel kansen in de sportdienst, cultuurdienst, 
milieudienst, school, OCMW enz. door nog sterker samen te werken rond gezondheid. Frijthout bvb. is een mooie 
verwezenlijking die inspireert tot meer beweging en een plek waar mensen elkaar ontmoeten. Deze initiatieven wil 
ik graag mee steunen en nog verder uitbouwen.”

12. MARQUET Manon
21 jaar, uit de Parklaan
Student communicatiemanagement
Stra�e positieveling uit de VRT-reeks "Taboe", te zien op Één.
Zet zich 100% in tegen uitsluiting

 “Na een ongeval in 2016 kwam ik tot het besef dat mensen met een beperking dagelijks geconfronteerd worden 
met hun handicap. 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. Aan het station van Hove bvb, dat 
alles behalve toegankelijk is. Ook moeten we sommige �etspaden verbreden en bij oversteekplaatsen de 
voetpaden verlagen. De eigenheid van Hove moeten we behouden, een oase van groen en rust, waar iedereen 
welkom is.” 
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13. DE MEESE Isabelle
54 jaar, uit de Boechoutsesteenweg
Gehuwd met Bruno Vuylsteke en mama van Floriane (27j), Charlotte (26j) en Alice (23j)
Beheer administratie Regina Pacis 2

“Vele Hovese kinderen en ouders kennen me als enthousiasteling op het secretariaat van RP2. Graag wil ik een 
positieve stimulans geven voor een grensoverschrijdende samenwerking tussen de verschillende scholen van 
onze gemeente. Zowel op sportief vlak als op gebied van cultuur of voor aankoop van infrastructuur. 
Groenbehoud en de ontwikkeling van trage wegen vind ik ook belangrijk, omdat dit de van
jongeren en kinderen ten goede komt.”

14. VERBEECK Kathleen
47 jaar, uit de Jos Coveliersstraat
Mama van Mara (15j) en Stan (13j)
 Econoom
Voorstander van daadkrachtig, open en onafhankelijk beleid

 “Het behoud van de groene ruimtes en de rust in Hove zijn zeer belangrijke topics voor mij. Als mama van twee 
jonge kinderen 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 een logisch gevolg 
hiervan. Door mijn zelfstandige roots en mijn economische opleiding hecht ik heel veel belang aan ondernemer-
schap, daadkracht, duurzame investeringen en een . Doe daar nog teamspirit, openheid, 
onafhankelijkheid en directe communicatie bij en je begrijpt waarom ik bij PH7 beland 

15. FRANCK Eddy
71 jaar,  uit de Beukenlaan
Gehuwd met Chris Joole, vader van Valerie (31j)
Industrieel ingenieur op rust
Hobby’s: scouting, verzamelen en vrijwilligerswerk 

“Hove is een dorp waar het goed vertoeven is voor jong en oud. 
Als lid van culturele vereniging “De Geelhand” en als voorzitter van het Davidsfonds Hove ligt cultuur mij nauw 
aan het hart. Ik wil mij engageren om voor de  Hovenaar een ruim aanbod aan culturele evenementen te organise-
ren. Als gepensioneerde maakte ik graag tijd vrij om met de mindermobielencentrale mensen van en naar het 
dienstencentrum te vervoeren. Het is daar een aantrekkelijke ontmoetingsplaats voor senioren, zeker na de 
geslaagde renovatie één jaar geleden. Dat dorpsgevoel tussen mensen wil ik graag in het hele dorp voelen.”

16. HERMANS Nadine
53 jaar, uit de Lintsesteenweg
Gehuwd met Guy Wollants en moeder van Lennart (25j) en Stefan   (23j)
Zelfstandige kinesitherapeute en psychomotorisch therapeute
Liefhebber van tuinieren, lopen en lezen

“Dagelijks ben ik bezig met de gezondheid van mensen en vooral van jonge kinderen met motorische problemen. 
De gemeente moet een uitgebreid gezondheidsplan ontwikkelen en uitvoeren voor alle lagen van de bevolking, 
voor de jeugd, de senioren en de mensen met een beperking. Daarvoor is een nauwe samenwerking nodig met 
de eerstelijnswerkers, de artsen en de paramedici. De raad van mensen met een beperking moet daarvoor goed 
uitgebouwd worden.” 
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17. WOUTERS Jan
69 jaar, uit de Beekhoekstraat
Gehuwd met Gerda De Broeck en vader van Katrien en Herman
Leraar op rust
OCMW-raadslid
Cultuurfan, statiepoweet en heemkundeliefhebber

““Alle kinderen van Hove verwachten betrokkenheid van de mensen die onze gemeente besturen. Een gezonde 
en groene schoolomgeving, die aan de hoogste eisen van bereikbaarheid en veiligheid voldoet. Onderwijs en 
cultuur verdienen een belangrijke plaats in een samenleving. Door menselijke waarden te bevorderen willen we 
het ‘dorpsgevoel’ versterken. Het is de basis voor samenhorigheid, verdraagzaamheid en veiligheid.” 

18. PULS Herman
64 jaar, uit de Boechoutselei
Gehuwd met Chantal Pittoors en vader van So�e (39j) en Jeroen (35j)
Bankdirecteur op rust
Ervaren gemeenteraadslid
Houdt van voetbal, lezen, snooker, wandelen

“Als gemeenteraadslid en voorzitter van pH7 ben ik al vele jaren aanspreekbaar voor alle Hovenaars. Hove vergrijst 
en iedereen wordt graag ouder in een goede gezondheid. Onze Hovese senioren moeten in een comfortabele en 
aangename groene gemeente kunnen verblijven met voldoende ontspanningsmogelijkheden. Zo zou ik het 
fantastisch vinden dat er meer veilige voetpaden komen en meer rustbanken, waar wandelaars  met elkaar in 
gesprek komen en mogelijke eenzaamheid doorbreken. Geen blinde besparingen voor mij maar wel gezonde 
investeringen zonder dat hiervoor de belastingen moeten verhoogd worden.  Ik ga voor een Hove met een daad-
krachtig beleid zonder inmenging van een fusie.”   

19. WOLLANTS Guy
63 jaar, uit de Lintsesteenweg
Gehuwd met Nadine Hermans en vader van Frederik (37j), Annelies (36j),
Kristien (31j), Lennart (25j) en Stefan (23j)
Zelfstandige kinesitherapeut en specialist sportrevalidatie
Schepen van Jeugd, Sport en Communicatie
Houdt van Hove en van zijn groot gezin

“Ik zie in alles het positieve. pH7-Positief Hove oprichten was het begin van een positieve droom die meer en meer 
werkelijkheid wordt. Ons groene dorp is geliefd en heel aantrekkelijk. Er is rust, natuur, goed onderwijs, ontspan-
ning en beweging. ‘Leven in de brouwerij’. Met pH7 wil ik de positieve �ow verder zetten en samen met alle
positieve Hovenaars de lat wat hoger leggen. Positieve Hovenaars kiezen voor pH7. ”
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Ontdek onze
7 positieve plannen op
www.positiefhove.be
facebook/positiefhove
instagram #positiefhove

Positieve
Hovenaars
kiezen voor
pH7 De enige

onafhankelijke
dorpspartij

1.   Goedele BREYNE              Diepestraat                   
  2.   Stefan BEELDENS   Nieuwstraat   
  3.   Katia DEVRIENDT   Wanninckhove 
  4.   Dave VAN DEN BERGH  Nieuwstraat
  5.   Jessica DE LANNOY   Wouwstraat         
  6.  Fréderic MARQUET   Parklaan  
  7.     Chris RYDL    J.Mattheessensstraat 
  8.   Gilles VAN ROYE   Statielei  
  9.   Cato OYEN    Vredestraat  
  10.   Bastien BURM    Patrijzenlaan 
  11.    Ysabel SCHOENMAECKERS De Ster  
  12.    Manon MARQUET      Parklaan        
  13.    Isabelle DE MEESE    Boechoutsesteenweg 
  14.    Kathleen VERBEECK  J.Coveliersstraat 
  15.  Eddy FRANCK    Beukenlaan 
  16.  Nadine HERMANS   Lintsesteenweg  
  17.  Jan WOUTERS    Beekhoekstraat 
  18.    Herman PULS    Boechoutselei 
  19.   Guy WOLLANTS   Lintsesteenweg 

Over groene longen, crowdfunding, volkstuinen, de grote Dorpsboom, belastingen,
afvalophaling, een leeftijdsvriendelijke gemeente, een kinderburgemeester,
een dorpsraad, Scouts en Jaanimo, onze sportverenigingen, een plezanter Hove, 

... en nog meer in onze volgende brievenbusfolder.

Opgelet! In het stemhokje kan je op meerdere kandidaten van pH7 stemmen!
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