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Uittredend burgemeester Koen Volckaerts aan de inkom van het gemeentehuis, dat een multifunctioneel
administratief centrum moet worden.   — © Filip Spoelders

POLITIEK RAPPORT. “Ook in Hove moeten
wij openstaan voor het fusie-idee”
Hove - Met Bart Van Couwenberghe in de plaats van Koen Volckaerts heeft Hove een

nieuwe burgemeester gekregen. Volckaerts was negen jaar burgemeester en staat als

nieuwe schepen stil bij de huidige legislatuur. “Hopelijk zien alle partijen het belang in

van een multifunctioneel gemeentehuis”, kijkt hij vooruit. Oppositiepartij Hove Beweegt

zit duidelijk niet op dat project te wachten.

Filip Spoelders
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Corona had een grote impact op de werking van de coalitie N-VA - Fan van Hove. Koen
Volckaerts: “In het straatbeeld was er daardoor misschien minder te zien van onze
realisaties. De pandemie verplichtte ons om in onze schulp te blijven, maar achter de
schermen hebben we verscheidene dossiers voorbereid. Dat zal de volgende jaren
duidelijk worden”, belooft de voormalige burgemeester die nu schepen van Mobiliteit en
Openbare Werken is.

“De bouw van een nieuwe kunstacademie zal dit jaar van start gaan. Ook de heraanleg van
de Jan Frans Gellyncklaan en de Jozef Lambrechtslei is voor begin 2022. Het is de
bedoeling om eveneens een stevige investering te doen in de infrastructuur van onze
jeugdbewegingen.”

Gemeentehuis vernieuwen

Volckaerts hoopte dat de verbouwingsplannen voor het gemeentehuis verder zouden
hebben gestaan. “Ons gemeentehuis, het uithangbord van Hove, huist in een kasteeltje dat
niet meer aan de huidige vereisten voldoet. Dat moet een multifunctioneel administratief
centrum worden. We werken samen met Kempens Landschap voor de renovatie van het
kasteel en de realisatie van een nieuwe aanbouw. Ik hoop dat alle partijen er het belang van
inzien.”

“Deze investering staat het idee van een fusie, dat ik genegen ben, niet in de weg. Een
multifunctioneel gemeentehuis kan sociocultureel worden ingezet en we zullen altijd
personeel nodig hebben om de dienstverlening voor onze inwoners te behouden. Het
thema van een fusie moet bespreekbaar zijn. Om maar één uitdaging voor een gemeente
als Hove aan te duiden: negen jaar geleden hadden we personeelskosten van vijf tot zes
miljoen euro, nu zitten we al aan acht miljoen euro.”

Een partij die niet overtuigd is van de uitbouw van een administratief centrum is Hove
Beweegt. “Het huidige bestuur reserveert 2,6 miljoen euro voor een uitbouw van het
kasteel. Het Agentschap Onroerend Erfgoed heeft al een vernietigend advies gegeven. Het
is een absurd idee. De eenheid van het kasteel en het gemeentepark gaat volledig
verloren. Maar het toont ook aan dat er geen toekomstvisie is”, oppert Diederik
Vandendriessche.

“Waarom niet onderzoeken of er geen andere en goedkopere opties zijn voor de
gemeentediensten? Het geld voor het gemeentehuis kan bijvoorbeeld worden gebruikt om
een fietsbrug te bouwen aan de Donderbrug. Ook het budget voor een deftige
infrastructuur voor de jeugdverenigingen is te klein. Het geld van de burger wordt niet voor
de burger gebruikt.”

Diederik Vandendriessche wil geen aanbouw achteraan het gemeentehuis.  — © Filip Spoelders

Volgens het oppositieraadslid heeft Hove nood aan meer visie. “Ons mobiliteitsplan is
verouderd en er is nog altijd geen overkoepelend beleidsplan voor de ruimtelijke ordening.
Terwijl de druk van projectontwikkelaars om grote appartementen te bouwen enorm
toeneemt, blijft in Hove alleen het gewestplan uit de jaren zestig van kracht. Op die manier
zijn er verschillende zones ingekleurd als woongebied terwijl ze dat beter niet meer zijn. De
verkaveling Coveliers-Noord met 130 woningen blijft als een zwaard van Damocles boven
ons hangen. Er moet deze legislatuur een beleidsplan Ruimtelijke Ordening komen. Tot dan
pleiten wij voor een moratorium of opschorting van alle grote bouwprojecten in Hove.”

De aanleg van het nieuwe skatepark en een kunstgrasveld op voetbalclub Hove Sport ziet
Hove Beweegt wel als goede investeringen. “Alleen zou dat veld zoals aangegeven ook
gebruikt mogen worden door andere sporttakken, bijvoorbeeld door de Rodenbachschool.
Daar is weinig van te merken, waardoor de gemeentelijke investering tot 16u niet gebruikt
wordt.”

Zoals schepen en voormalig burgemeester Koen Volckaerts het aangeeft, is het op
bestuursvlak de afgelopen jaren relatief rustig geweest. Achter de schermen zal er zeker
zijn gewerkt.

Met nog redelijk wat open ruimte, bijvoorbeeld tussen Hove en Lint, bestaat de uitdaging
voor het bestuur erin om een duidelijk ruimtelijk beleidsplan uit te tekenen. Dat het op zich
laat wachten, zorgde mee voor het ontstaan van het burgercollectief Wild van Hoof, dat
een halt aan de verstedelijking wil toeroepen. Langs de kant van het gemeentebestuur
werden al een vlekkenplan en een beeldkwaliteitsplan opgemaakt. Deze voorbereidingen
moeten nu samensmelten in een plan Ruimtelijke Ordening. De nieuwe schepen van
Omgeving, Wim Bollaert (Fan Van Hove), wil dat deze legislatuur graag rond hebben.

Of het vernieuwde gemeentehuis er komt, blijft afwachten. Onroerend Erfgoed kijkt al
diverse jaren achterdochtig mee naar het project terwijl uit gesprekken duidelijk is dat niet
alle partijen uit de meerderheid dit dossier even belangrijk vinden. Ondertussen moeten N-
VA en Fan van Hove, rekening houdend met de provincie, een duurzame oplossing vinden
voor de verkeersknip onder de Donderbrug. Een wekelijkse markt zou er wel snel komen.
Dat is zeker een initiatief dat Hove meer moet doen bruisen.
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