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Over groene longen, crowdfunding, volkstuinen, de grote Dorpsboom,
belastingen, huisvuilinzameling, een leeftijdsvriendelijke gemeente,
een kinderburgemeester, een dorpsraad, Scouts en Jaanimo,
onze sportverenigingen, een plezanter Hove, zwerfkattenbeleid,
cultuurpeters-en meters, fietsstraten, trage wegen, Hove Live, zitbanken...

Lees snel verder én kies voor pH7-Positief Hove!
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1. Genieten van een groener Hove
Onze positieve plannen voor ons dorp:
+ respect voor ons Vlekkenplan: hier mag niet gebouwd worden
+ crowdfunding om samen met je buren groen te kopen
+ meer groene plekken om te ont’moeten’
+ wijkpleintjes voor alle leeftijden
+ een bioklas voor alle scholen
+ een efficiënter groenonderhoud
+ een vriendelijk dierenbeleid
Hovenaars dromen van meer groen. Samen met jou maakt pH7 die droom waar.
We ontwikkelden samen met jullie een helder
“Vlekkenplan”. Samen bepaalden we waar in
ons dorp niet meer gebouwd mag worden.
We beschermen het groen in ons dorp nog
slimmer.

Je krijgt de kans om in je buurt een eigen
stukje groen te kopen via crowdfunding.
Dat blijft groen. Altijd.
Zo zorgen we er samen voor dat Hove een
landelijke gemeente blijft.

Elk wijkpleintje verdient een groene open plek. Samen bekijken we wat jouw
buurt nodig heeft. Bijvoorbeeld een plek om verstoppertje te spelen, te
kubben of te klinken met de buren op de zomer.

Wijkpleintjes
voor alle leeftijden

Heb je groene vingers? Dan kan je helpen
om opnieuw volkstuintjes naar Hove
te brengen. Gewoon genieten mag ook.

We planten in heel het dorp
1000 bloembollen. We verrassen je een
jaar lang met kleurrijke bloemen.

Op groene plekken ontmoeten Hovenaars elkaar. Hou je van picknicken in het
park, spelen in het bos of wandelen in de natuur? pH7 ondersteunt je met
natuurgidsen en ontwikkelt educatieve pakketten voor jongeren.
We bieden een bioklas aan die alle
scholen kunnen gebruiken.

Ook dieren hebben recht op onze zorg in ons
beleid. Een schepen van dierenwelzijn wordt
aangesteld om zich te ontfermen over thema’s
als zwerfkatten, onderhoud van de
hondenweides en een meldpunt van dierenverwaarlozing. Er komen controles op het
achterlaten van hondenpoep en paardenmest
op de openbare weg.
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2. Een plezanter Hove voor iedereen
Onze positieve plannen voor ons dorp:
+ startbudget voor plezante projecten die verbinden
+ een Dorpsboom als magneet voor jong en oud
+ jeugd, cultuur en sport samen zijn goud waard
+ cultuur in iedere wijk van ons dorp
+ Hove Live komt terug
+ cultuur met een ziel dankzij een cultuurpeter of -meter
+ een extra medewerker voor al onze vrijwilligers
+ versterking van onze verenigingen en middenstandswerking
Hovenaars maken graag plezier. Jij toch ook? pH7 staat open voor al jouw
verrassende ideeën.
Heb je een tof idee voor Hove? Een zomerbar? Een theatergezelschap? Een
website voor je wijk? Leuke ideeën steunen we met een startbudget. Wie
weet groeit jouw idee uit tot een traditie in Hove of win je een award. Elk jaar
belonen we namelijk een project dat Hovenaars dichter bij elkaar brengt.

Het domein rond de kerk wordt een nieuwe magneet voor ons dorp.
De grote Dorpsboom aan de fontein wordt een themaboom. Hij wordt het
symbool van 365 dagen sfeervolle dorpsdagen.
Hoe plezant wordt onze Dorpsboom?
Samen met de Middenstand,
verenigingen en vrijwilligers toveren we
de boom om tot bijvoorbeeld een Winterboom, een Halloweenboom, een
Sprookjesboom, een Sinterklaasboom,
een Communieboom, ... en vooral een
praatboom met extra veel zitbanken.

Cultuur, sport en jeugd brengen Hove tot leven. Voortaan werken deze
diensten samen op één plek. Zo ontstaan er nieuwe ideeën en
gemeenschappelijke projecten voor jong en oud.
Wij dromen alvast van speelstraten met
sport of poppenkast, een nieuw "Hove Live"
met schooloptredens, lokale bands
en een dorpsdichter.

Hove Live

We stimuleren cultuur in iedere wijk van ons dorp.
Organiseer je een wijkfeest?
Dan krijg je subsidies voor straattheater.
Een cultuurpeter of -meter krijgt als
opdracht een programma samen te stellen
dat talent uit Hove laat schitteren.
Vrijwilligers vormen het kloppend hart van Hove. We steunen hen met een
halftijdse medewerker.
We organiseren meer samenwerkingsevenementen zoals een “Welkom in Hove”happening voor nieuwe inwoners die
bijvoorbeeld met een treintje ons dorp
ontdekken tijdens het “Beleef Hove” of
Cultuurweekend.

Positief idee? Kies voor pH7-Positief Hove!
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3. Hove verdient duurzame en positieve investeringen
Onze positieve plannen voor ons dorp:
+ nog meer veilige fiets-en voetpaden
+ fietsbrug aan de fietsostrade
+ wekelijkse huisvuilinzameling tijdens de zomer
+ steun aan alle Hovese scholen
+ gemeenschapsprojecten die goed zijn voor verenigingen én burgers
+ toegankelijkheid voor mensen met een beperking
+ snelle én kwaliteitsvolle service in het gemeentehuis én online

We investeren in veilige fiets- en voetpaden.
We zoeken subsidies voor een fietsbrug aan
de Fietsostrade bij de “Donderbrug”.

We investeren in de Hovese huisvuilinzameling.
In de zomer wordt het afval wekelijks opgehaald.

We investeren in alle scholen van ons dorp en voorzien een budget om de weg
naar school veiliger te maken. We organiseren naast de sportdag ook een
cultuurdag voor de scholen. We groeperen aankopen voor schoolmaterialen
en verbeteringen aan gebouwen. We lanceren een Bioklas die alle scholen
kunnen gebruiken.

Gezamenlijke projecten van jeugd-, sport- en cultuurverenigingen belonen we
graag. Zo investeren we in de gezamenlijke plannen van de Scouts en Jaanimo
(Gezinsbond).
Er zit meer in bakstenen dan je denkt.
We investeren graag in ruimere
gemeenschapsprojecten met een
duidelijk win-win voor de verenigingen
én onze burgers.
De openbare gebouwen en ruimtes moeten ook toegankelijk zijn voor Hovenaars met een beperking. Daarom passen we de openbare gebouwen, de speeltuinen en andere ruimtes aan. Waar mogelijk
verbreden we de fietspaden.
Daarbij krijgt de Raad van mensen met een
beperking een belangrijke stem.
De toegangswegen naar en in het station van
Hove moeten aangepakt worden zodat ook
mensen met een beperking vlot de trein kunnen
nemen. We dienen een nieuw dossier in bij de NMBS.
In het gemeentehuis moet je vlot met al
je vragen terechtkunnen.
Daarom investeren we in snelle,
digitale dienstverlening.
Zo krijgen de ambtenaren meer tijd
om naar jou te luisteren.
Een snelle en praktische onthaalbalie in het gemeentehuis is daarbij een must.
Heb je graag meer uitleg? Dan ben je welkom op afspraak.

4. Onze burgemeester als coach van talenten en centen
Onze positieve plannen voor ons dorp:
+ onze burgemeester wil meer team en minder politiek
+ de nieuwe dorpsraad geeft advies
+ de belastingen worden niet verhoogd
+ gezond financieel beleid is belangrijk
pH7 gaat voor een topteam met de burgemeester als coach. Een coach voor
de hele gemeente: schepencollege, ambtenaren en inwoners.
Onze (kandidaat)burgemeester maakt van het college een team en geen
coalitie van partijen. De gemeentelijke diensten genieten vertrouwen en de
krachten van de gemeente en het OCMW worden gebundeld.
Onze burgemeester luistert naar het advies van de inwoners en verbindt de
ideeën van alle Hovenaars. Daarom installeren we een nieuwe dorpsraad
waarin je als inwoner advies kunt geven.
Onze burgemeester bewaakt ook de centen. pH7 garandeert dat de
belastingen niet verhogen en zal het gezonde financiële beleid verderzetten.

5. Hove moet Hove blijven!
Hove is een zelfstandige gemeente.
Voor pH7 moet dat zo blijven.

Een fusie is een illusie!

Een fusie is een illusie.
De cijfers in binnen-en buitenland bewijzen dat een fusie leidt tot meer
kosten en een grotere afstand tot de burger.
Hove is voldoende sterk en financieel gezond om een zelfstandige gemeente te
blijven. We willen de reeds bestaande samenwerkingen met andere gemeenten behouden en versterken.
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6. Langer en gezonder leven in Hove
Onze positieve plannen voor ons dorp:
+ de kwetsbare burger is ons kompas
+ bewegwijzerde wandelingen en gevarieerde loopparcours
+ steun voor onze sportverenigingen en evenementen
+ subsidie voor nieuwe woonvormen
+ starten met autodelen in Hove
Gezondheid, duurzaamheid en kwetsbaarheid vormen de rode draad in ons beleid. De stem van de kwetsbare
burger wordt ons kompas.
We stimuleren nieuwe woonvormen, zodat jongeren en
ouderen langer in Hove blijven wonen.
Wil je graag wandelen of lopen?
We maken van Hove hét wandel-en loopdorp.
Met nieuwe bewegwijzerde parcours van 1, 1,6 km, 5 km en 10 km.
We lanceren wandelroutes met voldoende rust-en ontspanningsplekken.
Sportverenigingen en sportevenementen maken van Hove de sportiefste gemeente van de provincie.
Zij krijgen financiële steun zodat ze met hun werking alle Hovenaars kunnen bereiken.

Gezondere lucht nabij de scholen wordt voor ons een prioriteit.
Minder auto's zijn een goede zaak voor ons dorp. We verwelkomen autodelen in Hove. En stimuleren om
autodelen ook met je buren te bespreken.
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7. Leeftijdsvriendelijker dorp voor jong en oud
Onze positieve plannen voor ons dorp:
+ warme plek voor jong en oud met zorgdiensten
+
+ ons dorp wordt een Kindvriendelijke gemeente
+ meer activiteiten in het dienstencentrum, Tjok en andere gebouwen
Of je nu jong of oud bent, je wilt je thuis voelen. pH7
maakt van Hove een warme plek voor elke leeftijd. In
Hove horen ouderen en kwetsbaren erbij.
Iedereen zorgt voor elkaar.
De bezoeken aan 80-plussers en mensen die rouwen zetten we verder. De thuiszorgdiensten blijven een prioriteit.
In het vernieuwde dienstencentrum kan je
als oudere terecht met kleine praktische
zorgen, voor leuke activiteiten of om elkaar
te ontmoeten. De digidokters die ouderen
wegwijs maken met de computer zijn
een mooi voorbeeld.
We zorgen voor meer
goed onderhouden trage wegen
en meer zitbanken. Dat is goed voor iedereen.
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Kinderen verdienen het allerbeste.
Daarom streven we samen met een Kinderburgemeester
naar het label “Kindvriendelijke gemeente”.
Pa

Onze nieuwe Hovese
Kinderburgemeester zorgt voor
extra participatie met zijn of haar
Kinderraad. Hij of zij vertegenwoordigt ons dorp op plezante
gebeurtenissen.
In andere steden en dorpen bewees
het label “Kindvriendelijke gemeente”
zijn nut voor alle leeftijden.

We werken de troeven van het “Huis van het kind” verder uit.
Onderwijs en welzijn bundelen de krachten nog meer om kinderen en jongeren positief
en gezond groot te brengen. Kwetsbare kinderen zijn welkom in het sport- en jeugdaanbod. Daar werken wij enthousiast aan mee.
Als jongere wil je je eigen ding doen.
In het (jeugdhuis) Tjok. Maar ook op andere plaatsen.
Wij zoeken locaties waar je kan repeteren voor een
musical, dj-workshops kunnen beleven, zelf iets
kunnen opstarten, nieuwe vrienden maken
of gewoon wat rondhangen na de examens.

Positief idee? Kies voor pH7-Positief Hove!
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Kies op 14 oktober
Positief
voor de 7 Positieve plannen van:

1. BREYNE
Goedele

2. BEELDENS
Stefan

6. MARQUET
Fréderic

7. RYDL
Chris

11. SCHOENMAECKERS
Ysabel

12. MARQUET
Manon

16. HERMANS
Nadine

17. WOUTERS
Jan

3. DEVRIENDT
Katia

8. VAN ROYE
Gilles

13. DE MEESE
Isabelle

18. PULS
Herman

Hove

4. VAN DEN BERGH
Dave

5. DE LANNOY
Jessica

9. OYEN
Cato

10. BURM
Bastien

14. VERBEECK
Kathleen

15. FRANCK
Eddy

19. WOLLANTS
Guy

In het stemhokje kan je op deze lijst op meerdere kandidaten stemmen

Dankjewel voor je positieve stem!

Lees verder op www.positiefhove.be of

facebook/positiefhove of

#positiefhove

