
Persbericht 

Na twee mooie overwinningen in 2006 en 2012 is Goedele Breyne  door het bestuur van pH7 – Positief Hove  gevraagd om kandidaat-
burgemeester te zijn in 2018. 

pH7 – Positief Hove kiest voor een sterke lijsttrekker

Herman Puls, voorzitter van pH7 – Positief Hove:
“pH7 heeft aan Goedele Breyne gevraagd om bij de komende gemeenteraadsverkiezingen kandidaat-burgemeester te zijn. Wij zijn blij en 
�er dat zij deze belangrijke uitdaging aanvaard heeft. Als schepen sociale zaken en voorzitter van het OCMW heeft zij blijk gegeven van  
leiderschap en  engagement. Met Goedele op kop willen wij ons als lokale partij verder inzetten voor de Hovenaar.”

Goedele Breyne: “In 2018 ga  ik met pH7  voluit voor een nog sterker resultaat.  De burgemeester  heeft een zeer belangrijke rol  als 
spil�guur, teamspeler en verzoener.  Die rol wil ik voor 100 % opnemen. Tijdens de voorbije jaren heb ik zowel in de oppositie als in het 
bestuur de nodige ervaring opgedaan.  Mijn expertise  in overheids�nanciën  en ervaring als 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.” 

Goedele Breyne (54) is schepen van sociale zaken en OCMW-voorzitter in Hove en beroepshalve �nancieel directeur van het OCMW van 
Lint. Zij woont nagenoeg 25 jaar in Hove, is gehuwd en moeder van drie dochters.

Het succesverhaal van pH7 – Positief Hove
Het verhaal van de onafhankelijke lokale partij pH7 – Positief Hove  is sinds de stichting in 2004 een succesverhaal.  Bij de gemeente-
raadsverkiezingen in 2006 verbaasde pH7 vriend en vijand. Als gloednieuwe en enige onafhankelijke partij kreeg pH7 meteen één op 
vijf Hovese stemmen. Als derde grootste partij ging pH7 met vier zetels naar de gemeenteraad. De partij  leverde zes jaar inhoudelijk 
sterk oppositiewerk onder leiding van fractieleider en lijsttrekker Goedele Breyne.

In 2012 werd pH7 opnieuw door de Hovese kiezers beloond. De partij werd de tweede grootste  van Hove, met 1300 stemmen en 22,5 
% van de kiezers.  Met 5 zetels stapte pH7 in een sterk bestuursakkoord met N-VA.

Voor 2019-2024 legt pH7 de lat weer wat hoger. Het pH7- team wil in 2018  méér dan 1 op 4 Hovenaars achter haar lokaal politiek 
project  scharen. Goedele Breyne en haar ploeg gaan ter voorbereiding van het programma de volgende weken en maanden in dialoog 
met de burgers van Hove.  Als enige niet-gebonden partij in Hove  kan pH7  elk dossier beoordelen, los van enige politieke druk of 
belangen in Antwerpen, Brussel of andere gemeenten. Als beleidspartij wil pH7 na 2018 nog meer de krijtlijnen van het beleid in Hove 
uitzetten .
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