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Hove, een dienstbare en toegankelijke gemeente
Een doelgericht personeelsbeleid:


Het personeel is de motor van het Hovese dagdagelijks beleid



Maximale betrokkenheid van de ambtenaren bij het Hovese bestuur



Investeren in gerichte opleidingen voor verdere ontwikkeling van competenties



Samenwerking vergroten tussen diverse diensten en ambtenaren



Schepenen als ondersteuners van de ambtenaren zonder functionele inmenging



Duidelijke regelgeving, voor iedereen dezelfde regels

Hove, een dienstbare en toegankelijke gemeente
Een moderne en klantgerichte dienstverlening:


Modernisering van communicatiemiddelen ( servers, netwerk, computers) voor de
ambtenaren



Inwoners kunnen zoveel mogelijk terecht bij één aanspreekpunt



Formulieren en processen worden eenvoudig gehouden / gemaakt



De website wordt de spil van de digitale dienstverlening (facebook, twitter…)

Hove, een dienstbare en toegankelijke gemeente
Inspraak en betrokkenheid:
 Hovenaars betrekken van bij start bij elke verandering in hun leefomgeving
 Inwoners ernstig nemen en waarborgen hun inspraak waarborgen via
adviesraden en wijkcomité’s

 Inspraak voorafgaand aan beslissingen en feedback na beslissingen


Participatie van inwoners aanmoedigen en correcte informatie geven
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Hove, een veilige en bereikbare gemeente

Een goed aangelegde en onderhouden infrastructuur

 Inventaris van voet- & fietspaden met prioriteiten voor
onderhoud / vernieuwing

 Focus op goede inrichting en onderhoud van straten en wegen

Hove, een veilige en bereikbare gemeente

Verbeteren van mobiliteit en verkeersveiligheid


We verbeteren de verkeersveiligheid na een evaluatie van de dorpskern met

gemengde verkeer



Een betere bescherming van fietsers in dorpscentrum, maar ook algemeen over
grondgebied Hove



We zorgen voor ontsluiting van ‘trage wegen’



De zone 30 in het dorpscentrum wordt behouden



We overwegen ‘slimme verkeerslichten’ aan het kruispunt Mortselsesteenweg –
Geelhandlaan



De intergemeentelijke samenwerking binnen de Hekla-zone wordt verder gezet



Verbeterde samenwerking met omliggende gemeenten op gebied van mobiliteit
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Hove, een groene en landelijke gemeente
Hove, een groene gemeente:
 We werken het biodiversiteitscharter met Natuurpunt verder uit

 Centrum verfraaien met bloemen vanaf de lente 2013
 Het landschapspark ‘Frythout’ open tegen 2017
 Opmaak en uitvoering van een bosbeheersplan voor het gemeentelijk park
 De hofgracht wordt voorzien van waterplanten

Hove, een groene en landelijke gemeente
Hove, een milieubewuste gemeente:


Ons streven is een klimaatneutrale organisatie tegen 2020, hiertoe maken wij:



een doorlichting van alle gemeentelijke gebouwen (incl. scholen)



een energie- en waterboekhouding van de gemeente



We starten een sensibilisatiecampagne op omtrent ozonafbrekende stoffen



De milieuzorgcampagne voor bewoners en gemeentelijk personeel wordt uitgebreid



We richten een databank op voor milieuvergunningen en bodemattesten



Hove streeft naar duurzaamheid en energie-efficiënte woonkwaliteit

Hove, een groene en landelijke gemeente
Hove, een nette gemeente:
 Nadruk op een degelijk afvalbeleid, op preventie en selectiviteit

 De huisvuilbelasting wordt afgeschaft
 In afwachting van het Diftar principe verhogen we de frequentie van de
ophaling van de restafvalzakken

 We zetten acties op tegen zwerfvuil en sluikstorten
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Hove, een sociale en zorgzame gemeente
Hove voert een sociaal beleid




Het begrip ‘Sociaal Huis’ concreter en beter bekend maken voor de Hovenaars



via het OCMW een sterk sociaal beleid met een duidelijk accent op de medemens met minder kansen



een gerichte communicatie en drempelverlaging

We onderzoeken of een centralisatie van alle sociale dienstverlening op één locatie
mogelijk is

Hove voert een ouderenbeleid


De toenemende vergrijzing van Hove blijft een uitdaging en vraagt om een integrale
aanpak



De aankoop en uitbreiding van het Dienstencentrum is een prioriteit

Hove, een sociale en zorgzame gemeente
Hove voert een sociaal woonbeleid


We zorgen voor verscheidenheid in het woningbestand: voor starters, 1persoonshuishoudens en senioren



We houden rekening met jonge gezinnen en jongeren



We hebben aandacht voor woonwensen van ouderen die langer in hun vertrouwde
omgeving willen wonen



Inzake sociale huisvesting zetten wij in op koopwoningen en ondersteuning van
sociale verhuurkantoren om het bindend Sociaal Objectief te realiseren



sociale woningen met voorrang voor mensen die een band met Hove hebben



we passen de inburgeringvoorwaarde consequent toe wanneer nodig, als
belangrijke stap naar succesvolle integratie

Hove, een sociale en zorgzame gemeente
Hove biedt kwalitatief onderwijs en buitenschoolse kinderopvang


We geven alle kansen aan jongeren en volwassenen voor diverse mogelijkheden van vorming en
opleiding



We willen een flankerend onderwijsbeleid voeren met:



ochtend- en avondopvang, creatieve projecten rond huiswerk, taalondersteuning, lezen, muziek,
beweging, …




We steunen zowel de creatieve leiding, als de aanpak van leerkrachten en geëngageerde medewerkers
Vanuit het vernieuwende concept ‘brede school’ willen we de schoolinfrastructuur optimaal benutten:





ook voor het verenigingsleven, wat bijdraagt tot het versterken van het sociale weefsel

Wij zorgen voor voldoende, betaalbare en flexibele buitenschoolse kinderopvang
Het ‘Sociaal Huis’ zal de kinderopvang ondersteunen door:




Oprichting van een lokaal loket ‘kinderopvang’
Organisatie van initiatieven rond opvoedingsondersteuning

Hove, een sociale en zorgzame gemeente
Hove voert een gezondheidsbeleid
 De initiatieven van de huidige gezondheids- en welzijnsraad worden verder
gezet

 We willen tot een integrale aanpak komen door samenwerking tussen
verschillende sectoren

 Het accent van het gemeentelijk gezondheidsbeleid ligt bij ‘preventie’
 We willen een raad van andersvaliden oprichten en een aanvang maken met
een beleid voor andersvaliden

Hove, een sociale en zorgzame gemeente
Hove voert een gezinsvriendelijk beleid
 kindvriendelijke, veilige routes naar kinderbestemmingen (school,
speelplein, bib, …)



deelname van gezinnen in armoede aan het cultuur- en vrijetijdsaanbod

 betaalbare kinderopvang en een lokaal loket voor kinderopvang

Hove, een sociale en zorgzame gemeente
Hove voert een jeugdvriendelijk beleid


We verlenen steun aan jeugdverenigingen, jeugd- en jongerencultuur en het jeugdhuis



Het AGB ‘Sport & Ontspanning’ blijft diverse activiteiten organiseren (Grabbelpas, Sjiraf, Speelplein,
SWAP, …)



het AGB en de jeugddienst zullen ook de georganiseerde jeugdverenigingen blijven ondersteunen



het jongerenontmoetingscentrum (JOC) wordt opgenomen in het Autonoom Gemeentelijk Bedrijf
(AGB)



We willen de Kinderraad opnieuw levendig maken en de inspraak van de jeugdraad vergroten



We voeren ‘de jeugdtoets’ in: bij elke beslissing nadenken over wel effect dit zou hebben op jeugd



We willen een specifieke jeugdwebsite oprichten voor gerichte info met gebruik van sociale media

Hove, een sociale en zorgzame gemeente
Hove steunt ontwikkelingssamenwerking


De adviesraad voor ontwikkelingssamenwerking (AROS) krijgt nieuwe statuten



Hovenaars kunnen zelf een project indienen of voorstellen



elke indiener van een project dient een open boekhouding te voeren naar de
gemeente toe
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Hove, een creatieve en bedrijvige gemeente
Hove ondersteunt het verenigingsleven


Steun aan verenigingen,financieel, materieel en bij de uitbouw van hun infrastructuur



Promotie voor en communiceren over culturele activiteiten



We behouden de levende culturele ‘tradities’



We brengen nieuwe initiatieven tot leven rond het thema “Want het dorp is een wereld”



We ondersteunen ontmoetingskansen zoals buurt- en straatfeesten

Hove, een creatieve en bedrijvige gemeente
Hove heeft respect voor vrijwilligers


Wij hebben grote waardering voor de vele vrijwilligers die zich belangeloos inzetten en Hove doen

leven



Wij laten hen volwaardig deelnemen en stimuleren hen met hun maatschappelijk engagement

Hove steunt lokale ondernemers


Lokale ondernemers kunnen leverancier worden bij de gemeente mits competitieve prijzen



De gemeente zal een communicatiesysteem voor ondernemers opstarten (IRIS): gerichte informatie en
toegang tot een verrijkte Kruispuntdatabank
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Hove, een sportieve gemeente in beweging
Hove verhoogt de diversiteit van het sportaanbod



We maken een inventaris van vraag en aanbod



We volgen nieuwe trends op en zoeken naar mogelijke nieuwe verenigingen en nieuwe sporttakken



We benaderen specifieke doelgroepen: senioren, jeugd, andersvaliden



We geven aandacht aan gemeenschapsvorming: sport als versterker van het sociale weefsel

Hove ondersteunt bestaande sportwerkingen



We geven financiële en logistieke steun aan sportverenigingen (impulssubsidies Vlaamse
overheid)



We steunen bestaande sportevenementen die meewerken aan gemeenschapsvorming



bijvoorbeeld de Zomerduatlon, de Scholencup, Wielerhoogdag…

Hove, een sportieve gemeente in beweging
Hove breidt het eigen sportaanbod uit (in kwaliteit en kwantiteit)



De sportinfrastructuur verbeteren



We blijven eigen evenementen uitbouwen, zoals:





Start to run, zumba, jaarlijkse stratenloop, Scholenloop, winterduatlon, …

We willen de sportdienst meer herkenbaar maken en de samenwerking met de
sportpartners vergroten
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Hove, een financieel gezonde gemeente
Transparantie in de gemeentelijke financiën


jaarlijks detail rapportover de gemeentelijke financiën in het gemeentelijk blad
InfoHove



‘budgethouderschap’ invoeren




beperkte budgetverantwoordelijkheid voor de ambtenaren
Hiermee streven we naar meer efficiëntie in aankoopbeleid en minder
bureaucratie, dus betere dienstverlening



Invoering van BBC als steun voor OCMW, gemeente en AGB



een structurele vernieuwing van servers, netwerk, computers, … is hiertoe een
essentiële stap reeds in 2013

Hove, een financieel gezonde gemeente
Gemeentelijke belastingdruk verlagen

 onroerende voorheffing terugbrengen naar het Vlaams gemiddelde
 niveau van de gemeentelijke ‘Aanvullende Personen Belasting’ op 7,5%
 2014 - 2018 verhogen

gemeentelijke lasten niet verhogen

Hove, een financieel gezonde gemeente
Betaalbaar, gemeentelijk beleid


de tering naar de nering en kritisch toekijken op de kosten van grote infrastructuur
projecten



investeringen spreiden naarmate onze financiële ruimte



enkel betaalbare investeringen en/of openbare werken plannen



samenwerken met buurtgemeenten om kosten te beheersen

