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Een ploeg voor en met Hove 

 
Wij willen de eigenheid en zelfstandigheid van Hove bewaren, rustig gelegen aan het begin van de rand rond 
Antwerpen. Een heerlijk dorp om te leven voor iedereen, met behoud van zijn groene en landelijke woonkarakter. Hove 
moet een gemeente blijven waarin we ons thuis en veilig voelen. Dat vraagt van het bestuur investeringen op vele 
beleidsdomeinen en een krachtdadige aanpak. We stellen u als nieuwe beleidsploeg dan ook graag onze beleidsdoelen 
voor. 

 
De ambities die voor ons liggen vragen een dynamische ploeg die zich 100% smijt voor Hove. Een team met 
creativiteit, out-of-the-box-denken, inzetbaarheid en dossierkennis. Om de lange wenslijst van ons en de vele 
Hovenaars te volbrengen, zal samenwerken de volgende bestuursperiode ons motto zijn. Onder collega’s in het 
College, over de fracties heen in de gemeenteraad, met de medewerkers en de Hovenaars. 
 
Wij staan voor een stijl van besturen, dichtbij de mensen waarbij we inspraak voor de Hovenaar dan ook bovenaan 
zetten. We geloven sterk dat ieders bijdrage relevant is voor het groter geheel en dus dat de Hovenaar maximaal 
betrokken moet worden. Voor ons is consultatie in de loop van een (veranderings)proces dus erg belangrijk. We 
zetten in op de meest maximale samenwerking met burgers, verenigingen en organisaties. We vinden ook dat de 
overheid faciliterend kan optreden en we mensen mogen vertrouwen, wat betekent dat we niet alles in reglementen 
en verordeningen willen gieten. 
 

Beleidsdoel 1 We voorzien een overzichtelijke rapportering van onze beleidsdoelen met een 
bestuursbarometer. Deze geeft elke Hovenaar de mogelijkheid om de verwezenlijkingen van 
onze ploeg te volgen. Elk beleidsdoel zal zo een status krijgen (in voorbereiding, in uitvoering, 
opgeleverd, stopgezet). We gaan dit visueel maken in de signalisatie bij bv. werken, maar ook 
met een katern in de InfoHove en via de gemeentelijke website. De beleidsbarometer is een 
dynamisch instrument dat aangepast kan worden ifv de wijkoverleggen. 

Beleidsdoel 2 We geloven sterk in de kracht van verbinding tussen mensen en een opbouw van onderuit. We 
trekken daarom ook de wijken in. We starten in elke wijk een wijkoverleg op waar we ideeën 
laten komen van de Hovenaar en we onze plannen voor lokale ingrepen ter sprake brengen. We 
starten hiermee in het eerste jaar van onze bestuursperiode.  

Beleidsdoel 3 We zorgen voor een warme ontvangst van de nieuwe inwoners. Nieuwe burgers krijgen zo de 
kans onze gemeente te leren kennen en hun ideeën en wensen aan het bestuur te formuleren. 

 

Dorpskarakter en open zones versterken 

 
We gaan volop voor het dorpsgevoel in Hove. We willen de oprukkende verstedelijking slim opvangen. Het 
kenmerkende residentiële karakter van Hove met de bijhorende open en groene ruimte moet gevrijwaard worden van 
nieuwe grootstedelijke ontwikkelingen. We steunen daarbij het concept van (redelijke) kernverdichting, mits behoud 
van de woonkwaliteit. Iedereen moet kansen krijgen om hier te komen of te blijven wonen. Ook hier trachten we als 
kleine gemeente een antwoord te bieden door mee te zoeken naar nieuwe woonvormen. 
 

Beleidsdoel 4 We stellen een Ruimtelijk Beleidsplan op dat zorgt dat Hove Hove blijft. Met liever redelijke 
kernverdichting in het centrum dan verdere uitbreiding aan de rand. We steunen daarbij op het, 
in ontwikkeling zijnde, masterplan dat de woontypologieën in Hove en de karakteristiek van de 
wijken in kaart bracht en ons per wijk de ontwikkelingsmogelijkheden inzake bouw en 
vergroening aangeeft. Bij nieuwe bouwaanvragen wordt ook meer rekening gehouden met 
effecten op mobiliteit en parkeerdruk. 

Beleidsdoel 5 We bekijken hoe de gemeente nieuwe woonvormen kan begunstigen. Waarbij we zorgen voor 
verscheidenheid in het woningbestand: woningen voor starters, eenpersoonshuishoudens en 
senioren in een sociale mix. We streven, samen met de Sociale Verhuurkantoren, naar de 
realisatie van het sociaal objectief. We ondersteunen daarbij kleinschalige projecten die 
aansluiten bij het karakter van de wijk en gunstig zijn wat bereikbaarheid van winkels en 
openbaar vervoer betreft. We willen in ons woonbeleid ook extra aandacht houden voor de 
woonwensen van ouderen die langer in hun vertrouwde omgeving willen blijven wonen. 
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Vlot en veilig door Hove 

 
We zoeken mee naar een nieuw evenwicht tussen alle vervoersmogelijkheden. Er zal deze legislatuur m.n. extra 
aandacht gaan naar de fiets, zonder dat we de wagen stigmatiseren. Hove kan volgens ons een echt fietsdorp worden 
en een voorbeeldgemeente i.f.v. de lokale modal shift. We zien dat niet in grote infrastructuurprojecten, maar wel door 
een aantal functionele ingrepen te doen, die duidelijkheid en dus veiligheid moeten bieden aan alle weggebruikers. 

 
Beleidsdoel 6 We zorgen voor een fietsplan met kindvriendelijke, veilige routes naar school, speelpleinen, 

bibliotheek, kinderopvang, park,...).Het gebruik van deze routes verankeren we door waar nodig 
ingrepen te doen aan de rijbaan, oversteekplaatsen, signalisatie,… . Het principe blijft in het 
centrum dat de fietser de snelheid bepaalt. We ontwikkelen deze plannen samen met de Hovese 
scholen. Volgende aspecten worden in het fietsplan alvast ontwikkeld: 
 

 De meest gefrequenteerde oversteekplaatsen fietsvriendelijker maken. 

 Extra veiligheid creëren bij de afwikkeling van autoverkeer aan de Hovese scholen d.m.v. 
vlinderoversteekplaatsen. 

 De ontwikkeling van fietsstraten. 

 Betere aansluitingen aan de knooppunten van de Fietsostrade F1. 

Beleidsdoel 7 We maken een inventaris op van de straten (rijbaan, fietspaden, voetpaden) i.f.v. onderhoud en 
verkeersveiligheid. We doen dit jaarlijks en willen zo een belangrijke inhaalbeweging maken. 
Volgende prioriteiten worden daar alvast in meegenomen: 
 

 We willen de rust laten terugkeren na de vele omleidingen door de Veldkant-Noord. We 
voorzien maatregelen ifv snelheidsbeperkingen. Ook voor fietsers moet de doorsteek van 
deze wijk veiliger worden. 

 Ook de Lege Veldkantlaan mag terug ontlast worden. We zoeken ook daar naar 
snelheidsverminderende oplossingen en onderzoeken hoe we de fiets- en voetpaden daar 
kunnen optimaliseren. 

 We zorgen voor een heraanleg van de rijbaan van de Molenstraat waarbij we de snelheid 
drukken en de parkeerdruk verlichten. We onderzoeken de invoering van 
enkelrichtingsverkeer van de Nieuwstraat richting de Dumortierstraat. 

 We voorzien een structurele aanpak voor de Jan Frans Gellyncklaan (deel 1 van het 
rondpunt tot de N1) i.p.v. het voortdurende oplapwerk aan de betonplaten. We starten de 
totaalherinrichting (onder en bovenbouw) met snelheidsbeperkende maatregelen. 

Beleidsdoel 8 We willen dat de stationsparking optimaal wordt gebruikt. Dit kan de parkeerdruk op de 
Bloemenwijk en het Centrum verder doen dalen. We zetten hierbij in op verdere sensibilisering en 
starten gesprekken met de NMBS om een schaalvergroting te onderzoeken. 

Beleidsdoel 9 Wij streven samen met De Lijn naar een beter bedieningsniveau van het openbare vervoer voor 
Hove, zeker voor radiale verbindingen. We pleiten voor een busverbinding aan het Station.  

Beleidsdoel 10 We smukken de fietserstunnels aan de Kasteelstraat en het Station op. We doen een oproep via de 
Dienst Vrije Tijd om daar samen met de Hovenaars iets leuks van te maken met als thema Hove.  

 

Snel geholpen in een efficiënt, duurzaam en slim Hove 

 
Hove blinkt uit met een klantvriendelijke dienstverlening, eentje op maat. Dat kunnen we nog versterken door een 
toekomstgerichte dienstverlening aan te bieden die digitaliseert waar kan, maar ons warm onthaal niet opoffert. Een 
bundeling van al onze diensten is daarbij een must. Wij geloven sterk in een intensieve gemeentelijke samenwerking. 
Door samenaankoop van materieel en intergemeentelijke samenwerking kunnen we onze uitvoeringsdiensten 
optimaler inzetten. Deze intergemeentelijke samenwerking zal ook op administratief niveau uitgewerkt worden. We 
geloven dat intergemeentelijk samenwerken ons ook zal beschermen tegen verplichte fusies.  
 
Hove kan probleemloos een “smart-village” worden. Dit zowel in gemeentelijke dienstverlening als in het voorzien van 
alledaagse faciliteiten voor de Hovenaars. Zowel bij de  burger als bij onze diensten zullen elektrische wagens steeds 
meer een normaliteit worden. Dat vraagt natuurlijk ook de bijhorende elektrische laadpalen. Toegang tot internet 
moet in Hove zo een basisrecht worden, we voorzien daarvoor Free Wifi-spots. Ook in de energietransitie willen we 
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een tandje bijschakelen. We verduurzamen Hove samen. 
 
Hove is financieel kerngezond en dat willen we zo houden. De financiële en organisatorische uitdaging zal heel groot 
worden. Om in zulke context een gezond financieel beleid te voeren met mogelijk een fiscale bonus, lees verlaging, 
voor de burger te realiseren moet er zuinig en creatief met onze middelen omgegaan worden. 

 
Beleidsdoel 11 Hove kan zelfstandig blijven, maar staat niet alleen in de wereld. Steden en gemeenten zijn en 

worden gedwongen tot samenwerken. Voor ons ligt schaalvergroting niet vast op een fusie, er 
zijn andere samenwerkingsmodellen mogelijk zoals bv. een doorgedreven regionale 
samenwerking. We willen dan ook de samenwerking/samenaankopen met buurgemeenten 
verder uitbouwen om kosten te beheersen en beleidsthema's die over gemeentegrenzen heen 
gaan (zoals wonen) gestructureerd en effectiever aan te kunnen pakken.  

Beleidsdoel 12 Hove kan als kleine gemeente sterk inzetten op een dienstverlening op maat. We zetten daarbij in 
op verdere digitalisering. 
 

 De website wordt de spil van de digitale dienstverlening met een echt digitaal loket met 
reservatiesysteem (voor afspraken met diensten, activiteiten, zaalverhuur,...). 

 Dit zonder ons warm onthaal op te offeren. We werken verder aan de implementering 
van het Sociaal Huis en onderzoeken hoe we een geïntegreerd breed onthaal (CAW-DWZ-
Sociaal huis) kunnen uitbouwen in overleg met buurgemeenten. Inwoners kunnen zo op 
één plek geholpen worden.  

 We willen een modernere accommodatie voor de gemeentelijke medewerkers. Om 
een efficiënte en vlotte dienstverlening te voorzien, willen we de diensten, na een 
hertekend organogram, nu ook fysiek dichter bij elkaar brengen. We werken daarbij 
verder op de studieopdracht die rond huisvesting werd opgeleverd. 

 We voorzien ook een thuisloket (outreach) voor de Hovenaars die moeilijk tot bij het 
gemeentehuis geraken. 

 We werken waar kan op afspraak (vnl. technische en specialistische dossiers) om zo 
gerichter en efficiënter in de front-office te zijn en tijd te kunnen maken in backoffice om 
rond specialistische vragen te werken, die we waar mogelijk intergemeentelijk opvangen. 

 We voorzien Free Wifi-spots in Hove. 

Beleidsdoel 13 Hove werkt verder actief mee aan de energietransitie. 
 

 In het streven naar een klimaatneutrale organisatie tegen 2025 worden alle 
gemeentelijke gebouwen en scholen doorgelicht en wordt het energie- en waterverbruik 
van gebouwen in kaart gebracht, zodat de gemeente de nodige acties kan ondernemen.  

 We stimuleren de energietransitie door samen met bewoners acties op te zetten 
(verhuur daken voor PV-panelen, oplaadpunten elektrische wagens, energiesnoeiers, 
samenaankopen,...). 

 We voorzien laadpalen voor elektrische voertuigen aan de gemeentegebouwen en we 
vervangen stelselmatig het wagenpark van de gemeente met elektrische wagens. 

Beleidsdoel 14 We willen het budgethouderschap stapsgewijs invoeren. Waarbij we budgetverantwoordelijkheid 
geven aan ambtenaren voor meer efficiëntie in aankoopbeleid en minder bureaucratie. 

Beleidsdoel 15 We willen een verlaging van de Onroerende Voorheffing die verder onder het Vlaamse 
gemiddelde (880) zakt. 

Beleidsdoel 16 We willen binnen de HEKLA-zone de wijkwerking van de politie terug heropwaarderen. Een 
sluiting van de wijkpost lijkt ons geen goed idee. We willen de wijkagent zo dicht mogelijk bij de 
Hovenaar houden. Focus op gemeente en met name verkeersveiligheid. De daling met 30% van 
de laatste 5 jaren van diefstallen in woningen moeten we verderzetten. 

 

Een bruisend Hove met aandacht voor iedereen 
 
Hove heeft de reputatie van een slaapdorp te zijn. Niets is minder waar en dat willen we ook laten zien.  
 
De Hovese sociale kalender zal onze volle aandacht krijgen. We willen ambitieus zijn inzake ontmoetingskansen voor 
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Hovenaars en daar zowel in accommodatie als in programmatie alle kansen geven om samen dingen te doen in ons 
dorp. We willen dit zo optimaal mogelijk ondersteunen, zodat iedereen met een leuk initiatief zich niet teveel 
gehinderd voelt. We zijn ook heel vele verenigingen rijk die allemaal onze steun financieel en/of materieel kunnen 
gebruiken. Dit bestuur neemt haar verantwoordelijkheid op om, samen met de Hovese verenigingen, geschikte locaties 
en huisvesting te voorzien. Dat vraagt echter ook creativiteit, zowel budgettair als naar huisvestingsvormen. 
Samenwerken en deelgebruik mogen geen drempels meer zijn in een kleine gemeente. 
 
We zetten het werk verder om onderwijs in Hove kwaliteitsvol te houden. Zowel in ons eigen basisonderwijs, de 
buitenschoolse activiteiten, als in de Kunstacademie.  
 
And last but not least. Hove moet voor elke Hovenaar zijn. We hebben aandacht voor alle burgers in al hun diversiteit: 
leeftijd, huidskleur, seksuele geaardheid,… . We zetten in op een even breed lokaal sociaal beleid. We zien dit als een 
horizontale opdracht in alle beleidsdomeinen, de implementatie van een breed en warm onthaal vond u om die reden 
hierboven al terug. We willen kansarmoede in Hove geen kans geven en zorgen door proactief en gericht op zoek te 
gaan naar Hovenaars in precaire situaties dat we, met hen, een oplossing op maat kunnen vinden. We voeren zelf een 
actief beleid als sociale hulp-en dienstverlener en zetten de werking op dit vlak verder in overeenstemming met de 
noden die zich stellen.  
 

Beleidsdoel 17 We ondersteunen de werking van de verenigingen, in overleg met hen, zowel financieel als 
materieel. 
 

 We maken werk van een betere verdeling van de werkingsmiddelen, waarbij we uitgaan 
dat verenigingen dienen ondersteund te worden, maar die middelen ook efficiënt 
moeten gebruikt worden. 

 We ondersteunen de verenigingen bij de uitbouw van hun infrastructuur. Met name de 
jeugdverenigingen in Hove hebben nood aan een betere accommodatie. We tekenen 
daar met hen een traject toe uit. 

 We maken werk van deelgebruik. Er wordt nog heel vaak in hokjes gedacht. 
Jeugdbewegingen hebben een eigen lokaal dat enkel tijdens het weekend wordt 
gebruikt. Het dienstencentrum heeft een aanbod enkel voor senioren. Schoolgebouwen 
staan in de weekends en vakanties vaak leeg. Dat kan toch beter? We willen door wat 
meer te delen en samen te werken meer mensen de kans geven om op een leuke 
manier hun vrije tijd te beleven. 

 We betrekken de Hovese verenigingen meer bij de evenementen die de gemeente (o.a. 
in Da Capo) organiseert. Ook samen programmeren. Zodat een vereniging er vb. door de 
toog te doen een zakcent kan aan verdienen. 

 We zetten in op technische ondersteuning van de middenstandsvereniging. 

 We werken een veel flexibeler uitleensysteem uit met kwaliteitsvolle materialen via het 
digitaal loket en met een gratis levering bij ontmoetingsactiviteiten. 

Beleidsdoel 18 We voeren een mobiele speelpleinwerking in: waarbij ouders een speelstraat kunnen aanvragen, 
zoals op vele plaatsten. Maar met een straat zonder verkeer zijn kinderen nog niet aan het 
spelen. Daarom kunnen ze nu ook monitoren aanvragen die naar hun straat/plein komen met 
speelelementen. 

Beleidsdoel 19 We willen het aanbod +16 verbeteren in de jeugdkalender. Dit door een stuk brede 
programmatie met bijhorend budget zelf in handen van de jongeren te geven. We willen ook 
stimuleren dat die programmatie breed is en ook kan inpassen in andere Hovese activiteiten (vb. 
intergenerationele activiteiten). 

Beleidsdoel 20 We bouwen eigen evenementen terug uit. Met o.a. terug een jaarlijkse Stratenloop in het dorp 
(Village trail). We willen ook het park meer benutten voor nieuwe activiteiten: Film, Bike-in, … . 

Beleidsdoel 21 We revaloriseren de Markgraaf en dit met meer dan een likje verf. Het wordt dé centrale en 
laagdrempelige ontmoetingsplek. 

Beleidsdoel 22 We willen een antwoord bieden aan de huisvestingsvragen van de gemeentelijke kunstacademie. 
Onze academie verdient een veilige en comfortabele huisvesting die beantwoord aan de moderne 
eisen en behoeften. We vertrekken hierbij vanuit een behoefteanalyse waarbij de  
aangeboden diensten worden geëvalueerd en onderzoeken ook verdere of nieuwe 
samenwerkingen met de buurgemeenten. 

Beleidsdoel 23 We zetten het flankerend en breed onderwijsbeleid verder, met ochtend- en avondopvang, 
creatief in te vullen met huiswerk-, taalondersteunende- , lees-, muziek- en bewegingsprojecten. 
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En met de schoolinfrastructuur optimaal te laten benutten, ook voor het verenigingsleven. 

Beleidsdoel 24 We willen iedereen de mogelijkheid geven om deel te nemen aan het cultuur- en vrijetijdsaanbod 
door een instaptarief te voorzien bij een eerste bestelling en/of met een sociaal tarief voor 
mensen in kansarmoede. 

Beleidsdoel 25 We maken promotie voor en communiceren over culturele activiteiten. Waarbij we in een 
doorgedreven samenwerking met de buurgemeenten ook hun aanbod meenemen. 

Beleidsdoel 26 We zorgen dat de goed uitgeruste BKO De Mikado nog meer Hovenaars bereikt door nog meer te 
voorzien in "meer dan opvang". Met een divers aanbod aan activiteiten en voldoende 
animators/medewerkers. 

Beleidsdoel 27 Het Huis van het Kind met het loket kinderopvang en de opvoedingsondersteuning is het 
speerpunt van onze ondersteuning aan gezinnen. We zoeken naar een uitbouw in functie van de 
behoefte van onze bewoners. 

Beleidsdoel 28 We gaan verder met de verbetering van de Hovese sportinfrastructuur. Onze prioriteit is een 
kunstgrasveld op de terreinen van de AGB met deelgebruik door scholen, verenigingen,….  In 
dialoog met Hove Sport starten we dit op en onderzoeken we ook de mogelijkheid naar 
subsidiëring hiervoor. 

Beleidsdoel 29 We stimuleren een jaarlijkse forumdag voor de Hovese verenigingen. 

Beleidsdoel 30 We willen creatiever zijn in het stimuleren van mantelzorg en mantelzorgverleners, teneinde 
Hovese senioren langer in hun bekende woonomgeving te kunnen laten wonen. We faciliteren 
daartoe uitwisseling en voeren ook de mantelzorgpremie terug in. 

Beleidsdoel 31 We zetten verdere stappen om zorgzame buurten te ontwikkelen met een combinatie van 
professionele en informele hulp. (vb. Hoppler, boodschappendienst).  

Beleidsdoel 32 De initiatieven van de Gezondheids- en Welzijnsraad worden heropgestart in de Zorgraad. Het 
accent van het gemeentelijk gezondheidsbeleid ligt op preventie en sensibilisering. 

Beleidsdoel 33 We kiezen op basis van de gezondheidsmatrix acties uit om verder te werken voor een gezonde 
gemeente. Intergemeentelijke samenwerking en samenwerken met externe partners is hierbij 
een evidentie. 

Beleidsdoel 34 We promoten het digipunt verder (plek voor digitale ondersteuning) i.s.m. (Hovese) jongeren. 

Beleidsdoel 35 Het 0,7% begrotingsdoel voor AROS wordt volledig besteed. We verstrengen dit inhoudelijk naar 
lokale projecten waar we maximale impact op inzet van onze middelen krijgen. 

Beleidsdoel 36 Kansarmoede in Hove de wereld uit. Door onze kleinschaligheid weten we de problemen vaak 
goed op te sporen. Op basis van het kinderarmoedeplan willen we nu effectief aan de slag. Door 
proactief noden op te sporen, kan onderbescherming, in het bijzonder van kinderen ,uitgesloten 
worden in Hove! Armoedebestrijding in Hove kan zo heel erg op maat en met aandacht voor de 
complexiteit van mensen en gezinnen in kwetsbare omstandigheden. 

 

Goed onderhouden en groen 

 
Properheid van de publieke ruimte blijft een verbeterpunt. We willen daar deze legislatuur extra op inzetten door een 
beter planmatig onderhoud, maar ook door iets te doen aan het straatbeeld. Sommige stukjes van Hove liggen er 
soms troosteloos bij en lijken daarom slechter onderhouden. Door enkele slimme esthetische ingrepen, vb. 
bebloeming en bekleding van elektriciteitskastjes, willen we Hove nog aangenamer maken. 
 
Hove is groen en moet groen blijven. We maken daar een absolute prioriteit van. Frythout blijft zo zeker een 
speerpunt voor deze ploeg. We willen daar de aantrekking nog vergroten door het landschapspark te diversifiëren. 
Qua groene plekken in Hove verdient het gemeentepark ook beter. Een beheersplan moet daar zorgen voor een 
welverdiende opwaardering. Maar ook door kleinere ingrepen naar aanplanting en beter onderhoud kan Hove nog 
winnen in haar groene uitstraling. 

 
Beleidsdoel 37 We voorzien een urgentieplan "Proper Hove", met een snelrespons-team voor sluikstort en 

zwerfafval. Hier alvast enkele prioriteiten: 
 

 We starten de Grote lentepoets van Hove op, de Hovenaars samen met de 
bestuursploeg.  
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 We zorgen voor een adequate rattenbestrijding. Dit in overleg met de NMBS voor de 
tuintjes Kasteelstraat, Meylstraat en Fietsostrade.  

 We zorgen voor een beter onderhoud van de talrijke (gedeelde) groenperkjes in de 
wijken. Waar kan zorgen we voor een onderhoudsarme en meer diverse 
groenaanplanting (o.a. meer bloemdragende beplanting). In samenspraak met de NMBS 
zorgen we voor een beter onderhoud van de hagen. We laten de houten blokken 
verwijderen op de groenstroken in o.a. Zonnedauw 

 We voorzien een beter planmatig onderhoud van de wadi’s in De Veldkant-Zuid. De 
wadi's mogen er ook minder troosteloos bij liggen. We zorgen daar voor een 
grondbedekkende bloemenweide. 

 We verfraaien/vergroenen het centrum van Hove met een optimalisatie van de  
bebloeming en met meer groenaanplantingen rond het gemeenteplein.  

 De elektriciteitskastjes in Hove krijgen een creatieve bedrukking via de kunstacademie. 

Beleidsdoel 38 We zijn voorstander van het principe ‘de vervuiler betaalt’. Het gedifferentieerd tarief (Diftar) 
wordt verdergezet, maar de frequentie van de ophaling moet terug omhoog. We starten met een 
pilootfase van wekelijkse ophaling tijdens de zomermaanden. De Diftar-tarifering zal hierop 
aangepast worden. 

Beleidsdoel 39 We zorgen voor nog meer natuurbeleving: 
 

 We zorgen verder voor de verdere ontsluiting van de ‘trage wegen’. 

 We voorzien het Frythout van een plukweide met naast fruitbomen ook laagfruit.  

 Het landschapspark krijgt ook i.s.m. Natuurpunt meer zitbanken. 

 We voorzien meer accommodatie om even te rusten en te genieten. Dit door voldoende 
zitbanken te plaatsen om even te rusten en genieten van ons groen. We integreren die 
zitbanken ook in de (thematische) wandelkaarten van de Zuidrand. 

Beleidsdoel 40 We maken een beheersplan op van het gemeentepark en voeren het uit. De hofgracht krijgt terug 
zijn verdiende grandeur. Het park wordt opgewaardeerd met verschillende zoneringen, niet 
heraangelegd. De speeltuin wordt heraangelegd. 

 

Bestuursbarometer 2019 

 
Wat mag u verwachten in ons eerste jaar? 
 
Beleidsdoel 1 Barometer 
Beleidsdoel 2 Opstarten wijkoverleg 
Beleidsdoel 3 Ontvangst nieuwe Hovenaars 
Beleidsdoel 6 Opmaak fietsplan 
Beleidsdoel 6 Vlinderoversteekplaatsen 
Beleidsdoel 6 Aanleg strook Veldkantvoetweg 
Beleidsdoel 7 Start studie voetpad in de Jozef Lambrechtslei  
Beleidsdoel 7 Snelheidsremmers in de Diepestraat en P. Van Ostaijenlaan 
Beleidsdoel 7 Opstart studie Molenstraat 
Beleidsdoel 7 Opstart studie JF Gellyncklaan 
Beleidsdoel 10 Opsmukken fietserstunnels 
Beleidsdoel 17 Start traject jeugdlokalen 
Beleidsdoel 20 Village Trail 
Beleidsdoel 28 Start onderzoek kunstgrasveld 
Beleidsdoel 32 Heropstart Welzijns- en gezondheidsoverleg 
Beleidsdoel 37 Grote Lentepoets 
Beleidsdoel 37 We laten de houten blokken verwijderen op de groenstroken 
Beleidsdoel 37 We verfraaien/vergroenen het centrum van Hove  
Beleidsdoel 37 De elektriciteitskastjes 
Beleidsdoel 38 Diftar wekelijks 
Beleidsdoel 39 Banken Frythout 
 


