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Hove
Na 540 dagen politieke touwtrekkerij hebben we
eindelijk een regering. Voldoende om allergisch te
worden aan ‘de politiek’?
Wees gerust, nationale en lokale politiek zijn vaak
hilarisch en een beetje beschamend.

Politiek zou niet beschamend mogen zijn. Het besturen van
een gemeenschap is immers een noodzaak.
De laatste tijd zagen we genoeg waar partijpolitiek toe
leidt. Klassieke partijen geven schaamteloos hun ideologie
op om aan de macht te blijven. Vreemde kartels ontstaan.
Ook in Hove.
De geloofwaardigheid van ‘de politiek’ blijft in opspraak.
De gekleurde potten op de hoofden van de bestuurders
belemmeren het gezond verstand.

Beweging en bestuur
pH7

verenigt een groep mensen die wil terugkeren naar de grondbeginselen
van een gezond bestuur.

pH7 is daarom liever een beweging dan een partij en daarom bestuurt zij liever
dan aan politiek te doen.

pH7

bestaat uit Hovenaars die niet rood, blauw, oranje, groen, geel of paars
zijn en die de grenzen tussen de partijen willen openstellen.

pH7 is de enige onafhankelijke beweging in Hove en werkt enkel en alleen in
het belang van alle inwoners van onze mooie gemeente.
In 2006 was al 20 % van de
Hovese bevolking pH7-gezind.
In 2012 wil pH7 deel uitmaken
van het Hovese bestuur.
pH7 wil de gekleurde potten van de bestuurshoofden halen

pH7 WENST VOOR HOVE

Een net en fleurig Hove waar het gezellig wonen is en waar iedere
Hovenaar zich veilig voelt.
Een dorp waar ook aandacht is voor de kleine dingen die de inwoners bezig
houden.
Een gemeente waar senioren een belangrijke rol vervullen en waar
langzame vergrijzing een meerwaarde kan betekenen.
Een veilige dorpskern die goed bereikbaar
ontmoetingsplaats wordt voor alle Hovenaars.

is

en

een

dynamische

Een financieel stabiel Hove waar investeringen goed worden overwogen en
niet afgewenteld worden op de portefeuille van de inwoners.
Een sportieve gemeente waar sportinitiatieven aangemoedigd worden en
steun krijgen.
Een open en sociaal gemeenschapsleven met verdraagzaamheid, humor en
vele positieve signalen.

Positief
Denk iets goeds
En denk iets lekkers
Denk iets geks
Of nog iets gekkers
Denk iets aardigs
Denk iets liefs
Maar hoe dan ook....
Iets positiefs
Toon Hermans
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