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Hove
DE PORTEMONNEE VAN HOVE
De voorbije vijf jaar betaalden de Hovenaars enorm
veel belastingen. Na de forse belastingverhoging in
2007 viel het geld elk jaar uit de hemel. Van de
spaarpot van de Hovenaars recht in de spaarpot
van het gemeentebestuur. Maar kregen de
inwoners wel waar voor hun geld?

Hove betaalt zijn investeringen
met de belastingsgelden van de inwoners.
Grote projecten zoals de vernieuwing van de dorpskern worden betaald met
belastingsgeld in plaats van goedkoop te lenen op lange termijn.
Daarom hebben de Hovenaars de voorbije jaren zoveel meer belastingen
betaald, zonder de dienstverlening te zien verbeteren.

Grote projecten cash betalen met de centen van de Hovenaars
is geen doordachte beslissing.
Het is een oplossing op korte termijn.
Het vraagt een grote inspanning voor de burgers in crisistijd.
Ondertussen is de belastingsdruk voor de Hovenaar zeer hoog. Zowel de
personenbelasting als de onroerende voorheffing liggen boven het Vlaams
gemiddelde. Maak de vergelijking met de buurgemeenten:

Boechout
Edegem
Hove
Kontich
Mortsel

aantal
inwoners

%
pers.belasting

12.747
21.170
8.200
20.480
24.743

7,30
7,20
7,50
5,00
7,20

APB*
per inwoner

329,22
363,47
429,27
236,82
318,23

€
€
€
€
€

opcentiemen

1230
775
1450
1095
1125

OV*
per inwoner

209,85
174,41
312,20
261,08
322,80

*APB = aanvullende personenbelasting
*OV = onroerende voorheffing
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IS HOVE NOG GEZOND ?
pH7-Positief Hove bracht tijdens de vorige
verkiezingen
een
aardverschuiving
teweeg. Ruim 20% van de Hovenaars koos
voor hun vernieuwende ideeën.
Als ‘oppositiepartij’ werd de beweging
echter niet betrokken in beslissingen van
het gemeentebestuur.
pH7 stelt dan ook onafhankelijke
diagnoses en geeft positieve voorstellen.

De diagnose van pH7 Positief Hove:
Hove heeft een te hoge belastingsdruk.
De onroerende voorheffing weegt zeer zwaar op het budget van iedereen maar
vooral van de senioren. Zij willen zo lang mogelijk in hun eigen huis blijven
wonen en kunnen deze kost niet fiscaal inbrengen.
In ruil voor de stevige verhoging van de personenbelasting en de onroerende
voorheffing wil pH7 de juiste investeringen zien.
Hove moet investeren in dagdagelijkse dienstverlening: onderhoud van fiets- en
voetpaden, wegen, groenvoorzienigen,…

De positieve voorstellen van pH7 Positief Hove
De tering naar de nering zetten en kritisch zijn op de kosten bij grote
infrastructurele projecten.
Niet alle investeringen tegelijk aanpakken en de investeringen spreiden
over minstens 10 jaar.
Samenwerken met buurgemeenten om kosten te beheersen.
Grote werken beter financieren met goedkope kredieten op lange
termijn in plaats van het geld te gaan halen bij de Hovenaars door
belastingen te verhogen.
De belastingsdruk van de Hovenaars verlagen.

pH7- Positief Hove wil alle positieve
denkers in Hove verenigen.
Deze nieuwe denkwijze staat los van politieke kleur
en heeft één onafhankelijk doel: HOVE VERBETEREN
Goedele Breyne, Raymond Breyne, Mark De Cleene, Katia De Vriendt, Machteld
Hofmans, Herman Puls, Chris Rydl, Dave Van den Bergh, Alma Van Genechten,
Pierre Verhaegen, Federico Wuyts, Guy Wollants, Jan Wouters.
Verantwoordelijke uitgever: Guy Wollants

