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Hove
HOVE WERKT… MAAR WERKT HET WEL?
De voorbije jaren is de gemeente Hove veranderd in een
grote bouwwerf. De plannen van al deze werken zijn
gemaakt door peperdure studiebureaus. De Hovenaars
werden bij de plannen niet betrokken. De gevolgen
daarvan zijn zichtbaar.

De nieuwe dorpskern
Het kruispunt aan de kerk schept
verwarring en is gevaarlijk.
Fietspaden stoppen plots, fietsers
kunnen niet veilig de rijbaan op.
Gladde stoepranden werden hier en daar
en pas na vele valpartijen ruw gemaakt.
Straatnagels, schilderwerk en flitspalen
moeten 30 km per uur afdwingen.
Flitspalen in het groene Hove

De Geelhandlaan
Het gemeentebestuur wil de Geelhandlaan heraanleggen en nieuwe bomen
planten.
Na twee jaar plannen blijkt dat de nutsleidingen precies op die plaats liggen waar
de nieuwe bomenrij moet komen. De uitvoering wordt daardoor uitgesteld.
Ondertussen zijn vele bomen ziek. Ze moeten weg, want bij stormweer vallen ze
om. Maar de heraanleg moet wachten en de budgetten zijn op.

De Magdalena Vermeeschlaan

“Het Venetië van Antwerpen”
De
Magdalena
Vermeeschlaan
en
Wanninckhove krijgen een nieuwe
dubbele riolering.
Om zoveel mogelijk subsidies te
verkrijgen, besloot de gemeente een
open watergracht aan te leggen.
De aanleg van deze watergracht is een
prestigeproject dat vele problemen
meebrengt voor de bewoners. Voor
degelijke fietspaden en parkeerplaatsen
is er geen ruimte meer.

Grote veranderingen in de M. Vermeeschlaan

ph7-Positief Hove gelooft dat inwoners en bestuur elkaar kunnen
inspireren. De Hovenaars moeten via wijkcomités inspraak krijgen in
openbare werken.

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 loopt gevaar op een verkeersinfarct
Het kruispunt in het centrum is chaotisch en onveilig.
Als de Mortselsesteenweg open gaat, zal het nog gevaarlijker zijn en vastlopen.
Fietsers zijn een levend schild in het gemengde verkeer.

De positieve voorstellen van pH7 Positief Hove
pH7 wil een veilig kruispunt met verkeerslichten.
pH7 wil een evaluatie van het gemengde verkeer en een betere bescherming van de
fietsers.
pH7 wil aan de bewoners van het centrum een bewonerskaart geven.
pH7 wil na de vernieuwing van de dorpskern ook een aanpak van de buitenranden.
Evenwaardige verbetering van alle wijken
Oprichting van wijkcomités met inspraak vóór er beslissingen genomen worden
Infovergaderingen in een vroeg stadium van de planning
Systematische verbetering van voet- en fietspaden

pH7- Positief Hove wil alle positieve
denkers in Hove verenigen.
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heeft één onafhankelijk doel: HOVE VERBETEREN
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