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WildvanHoof vraagt behoud van open ruimte in Hove via schilderijen

Hove - Het burgercollectief WildvanHoof heeft zich voorgesteld aan Hove door twaalf schilderijen in de gemeente te plaatsen . Het

collectief vreest dat de gemeente zijn rustig en groen karakter gaat verliezen door bouwprojecten. Met ludieke acties en een petitie

wil het druk zetten op de politiek.

Filip Spoelders

Gisteren om 20�25

WildvanHoof berekende dat er sinds 2013 72 woningen en 264 appartementen zijn bijgekomen in Hove. De komst van alweer een nieuwe

verkaveling deed de druppel bij enkele burgers overlopen. “De plannen van projectontwikkelaar Matexi voor de bouw van 140 tot 160

woningen op het Groot Hoofs Veld, ten noorden van de Jos Coveliersstraat, is voor veel buurtbewoners een brug te ver. Het duurde niet

lang voor ze elkaar hadden gegroepeerd”, vertelt Wouter Coox, woordvoerder van WildvanHoof.

Het burgercollectief wil zich niet alleen inzetten voor het behoud van het groene Groot Hoofs Veld. “We delen de gemeenschappelijke

bezorgdheid van de grote spelers die in Hove komen verkavelen. Het gaat ook om het idee van De Ideale Woning om mogelijk veertig

sociale woningen te bouwen ten zuiden van de Jos Coveliersstraat en het omstreden plan in de Dennenlaan. In de eerste plaats gaan we

de Hovenaren duidelijk informeren over de bedreigde open ruimte, zodat er meer transparantie komt.”

Eerbetoon

De leden van WildvanHoof geven aan politiek neutraal te zijn, maar het is wel de bedoeling om druk te zetten op het beleid. “Iedere lokale

partij had in zijn verkiezingsprogramma aangegeven dat Hove voldoende bebouwd is en toch wordt er stevig verder gebouwd. Met

vriendelijke en sympathieke acties zullen we druk zetten op de plaatselijke politiek om geen open ruimten meer aan te snijden.”

De eerste actie werd dus het plaatsen van twaalf schilderijen van kunstenaar François Blommaerts. “Ze vormen een eerbetoon aan het

wild dat leeft in de groene open ruimtes van Hove en zijn ook een reflectie van de liefde voor het dorp, vandaar de titel WildvanHoof.”

Ook werd een online petitie opgestart om het behoud van het groen te vragen. Sinds de start afgelopen zaterdag ondertekenden meer

dan 865 personen de petitie al.

“Het geeft aan dat de lokale politiek niet mag onderschatten hoe sterk de Hovenaren begaan zijn met de natuur en het groen”, stelt Coox.

In dialoog

Schepen van Omgeving Luc Vuylsteke de Laps (Fan van Hove) wil in dialoog gaan met het burgercollectief. “Ook al heb ik mijn vragen bij

de neutraliteit van het burgercollectief, iedereen heeft het recht om dit initiatief te nemen. Ik ben dan ook bereid om in dialoog te gaan. Als

bestuur zullen wij ons verstandig inzetten tegen de verkavelingsdruk. Maar we moeten ons houden aan de krijtlijnen. Het Groot Hoofs

Veld was vroeger deels woonuitbreidingsgebied en het is Vlaanderen die het omzette naar woonzone. Het kader voor deze verkaveling

werd tijdens de vorige legislatuur vastgelegd terwijl er nog een andere partij in de meerderheid zat”, schetst de schepen het dossier.

“Maar als er een bijdrage kan worden geleverd aan het bestendigen van open ruimte, dan graag. Mijn partij wil dit ook doen.”
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