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pH7-Positief Hove groeit!

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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Veel Hovese dames 

lieten zich teste
n

in de
mammobiel

De scholen maken zich

 voor de 13de keer 
klaar

voor de Scholencup
op 2 juni

pH7-Positief Hove verbindt alle positieve mensen uit Hove.
Positivo’s die van Hove een plezant dorp willen maken.

En die ons dorp willen behouden én versterken. 

Onze oproep om mee te werken aan ons dorp krijgt heel veel respons.
Lees in deze folder meer over twee nieuwe talenten die 200% voor Hove gaan.

 
Als enige onafhankelijke partij maken wij ons klaar om opnieuw

een positieve draai te geven aan het bestuur van Hove.

Veel succes
met de examens!
Studenten kunnen
komen blokken
in het TJOK

De
Mortselsesteenwegkrijgt een nieuwfietspad van asfalt

Aan Hove Sport
installeerden we eenextra huisvuilcontainerVraag je toegang via
0800 146 46

Hove krijgt een
adviesraad voor
mensen met

een beperking

Hove zal op
24 juni

feestelijk kennismake
n

met het fantastische

landschapspark Frijthout.

Iedereen welkom!
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Guy Wollants, Dave Van den Bergh, Fréderic Marquet, Herman Puls, Jessica De Lannoy
Katia Devriendt, Chris Rydl, Goedele Breyne, Stefan Beeldens, Ysabel Schoenmaeckers

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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Jessica De Lannoy Samen met jullie de lat hoger leggen!

D���

Dit uniek ‘dorpsgevoel’ bleek nog maar eens uit onze vele luisteravonden met bekende en minder 
bekende Hovenaars. Veel geëngageerde dorpsgenoten dachten de afgelopen zes maanden 
vrijwillig met ons mee over de toekomst van Hove.

Bedankt aan iedereen omdat we uren konden luisteren naar jullie boeiende ideeën. Zoals beloofd 
werken we jullie voorstellen uit in ons positief verkiezingsprogramma. 

De gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober naderen. In deze folder stellen we graag twee 
nieuwe boeiende kandidaten voor. Jessica en Ysabel trekken vanaf nu mee aan de positieve kar.
Als kandidaat-burgemeester ben ik heel blij dat deze to�e dames het enthousiast team van pH7 
versterken. Spreek hen aan, over waar jij van wakker ligt en wat nog beter kan in Hove.

Heb jij ook zin om mee te werken? Dat kan! 
Je moet geen politieke ambitie hebben of op een verkiezingslijst staan om mee te werken aan een 
beter Hove. Je kan ook ideeën geven of deelnemen aan onze themabijeenkomsten. 

Ik zal een burgemeester zijn die 100% bereikbaar is.
Geef me een seintje en we praten verder...

    

             

    Gezonde mensen zijn blije mensen. En laat dat laatste nu Ysabel 
helemaal    typeren. Zij ziet alles door een positieve bril en heeft een hart voor
    gezondheid. Als Ritmica leerkracht en geëngageerde mama in Hove
    voelt ze de polsslag van ons dorp.

“Hove zit zeker op het goede spoor door te kiezen voor het label ‘gezonde gemeente’. Ik merk dat de gemeente 
een aantal preventiecampagnes rond borstkanker,  dikke darmkanker  en bewegen op verwijzing ondersteunt 
maar voor mij mag de lat nog een beetje hoger.” 

   Jessica is lid van de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening
   (Gecoro). Ze wordt voor ons dé specialist om in Hove een doordacht
   woonbeleid te garanderen.

  “Via de GECORO heb ik pH7 beter leren kennen. Mijn ideeën leunen perfect aan bij hun visie. 
Vooral hun positieve kijk spreekt de eeuwige optimist in mij aan. Daarom wil ik graag meewerken aan een 
dorp waar het �jn is om samen te wonen in een veilige gezonde omgeving. Mijn expertise en ervaringen wil ik 
inzetten om een visie te ontwikkelen die het groene dorpskarakter van Hove kan garanderen.”

Jessica is ingenieur-architect. Ze bouwde in 2010 een  nul-energiewoning in Hove.
“Met de bouw van ons nul-energiehuis kon ik mijn visie over budgetvriendelijk, functioneel, duurzaam en 
energiezuinig bouwen in de praktijk brengen. Duurzaamheid en betaalbaar bouwen of verbouwen staat bij 
mij steeds hoog op de agenda. Als mama van twee fantastische kindjes ligt ook kindvriendelijk bouwen mij 
nauw aan het hart. Zo werkte ik mee aan het project ‘Het Reuzenhuis’ van de Gezinsbond. ”
 
Het OCMW van Antwerpen verkoopt door geldgebrek haar gronden in Hove. 
Met Jessica als specialist in woonbeleid willen we de open ruimtes in Hove bewaken.
“Vele groene ruimtes komen in Hove onder druk te staan. Aan de zuidkant van de Coveliersstraat bvb, waar 
verkaveling dreigt, is pH7 geen voorstander van bebouwen van groene gebieden. 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.”

Ysabel verbindt graag mensen en heeft oog voor alle leeftijden en kansen.

Ik zie veel kansen in de sportdienst, cultuurdienst, milieudienst, school, OCMW enz. door nog sterker samen te 
werken rond gezondheid. Ik zie ook een grote parallel tussen duurzaamheid en gezondheid. Een zeer mooi 
initiatief was de beurs ‘Goed leven in Hove’ waar zeer boeiende gezondheidsthema’s aan
bod kwamen.

Ook Frijthout 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.

Ons enthousiast team van pH7-Positief Hove gaat voor een groots
    lokaal toekomstproject, los van de nationale partijpolitiek,
    op maat van Hove én de Hovenaars. 

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

Een dorp om trots op te zijn. 

Zes plezante maanden geluisterd naar jullie concrete wensen en toekomstdromen
Ysabel Schoenmaeckers

goedele.breyne@telenet.be
Diepestraat 22
2540 Hove
0472 53 27 11

Goedele, onze én jullie kandidaat-burgemeester voor Hove Volg onze kandidaten op www.positiefhove.be!

+ specialiste woonbeleid
+ creatief en ervaren
+ kiest voor open ruimtes 

+ stra�e positieveling
+ verbindt Hovenaars
+ gezondheid boven
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