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Hovelinken
en verder

Inzoomen op het klimaatdebat
Lokaal duurzaam beleid. Wat doet Hove?
Klimaatspijbelaars of bosbrossers zoals ze ondertussen gemeenzaam genoemd worden, leveren
al wekenlang munitie voor de media en het ruime politieke debat. De niet te miskennen
klimaatverandering (ik schrijf deze bijdrage tijdens het zonnige lenteweekend van 16 en 17
februari met temperaturen boven de 18°C) met zijn op middellange termijn desastreuse
gevolgen, is zo hoog op de politieke agenda geduwd en dat is onmiskenbaar positief.
Vele stoere verklaringen waren en zijn er het gevolg van.
Pogingen tot politieke recuperatie waren al even talrijk,
maar is er echt al iets in beweging? Zal milieu,
duurzaamheid en klimaat na 26 mei (verkiezingsdag) echt
die zo noodzakelijke vooraanstaande plaats in de
Europese, Federale en Vlaamse beleidsplannen krijgen? En
zullen zo’n hopelijk voldoende radicale plannen, steeds
sociaal blijven, waarbij de sterkste schouders effectief de
zwaarste lasten zullen dragen? Mag ik alvast verhopen dat
het, toch wel populistische, ecorealisme van N-VA en
andere Pieter De Crems het niet mag halen. Kernenergie
mag dan al CO2-vriendelijk zijn, het is heel duur en houdt
hoe dan ook een groot veiligheidsrisico in. En ook
achterover leunen en wachten op nieuwe technologie en
wetenschap die het voor ons wel zal oplossen, is niet de
weg die we moeten gaan. Neen, klimaatvooruitgang is
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enkel mogelijk als we die zelf willen creëren.
Maar hoe kunnen we ondertussen lokaal in ons kleine
Hove wat doen? Niet door mekaar te verwijten, vliegen af
te vangen of stoere verklaringen te poneren. Wat zin
heeft het om met regelmaat uit te pakken dat je zelf met
een elektrische auto rijdt, maar ondertussen voortdurend
de vlieglijnen richting Zuid-Europa frequenteert. Of nog,
moet ik gebukt lopen onder een groot schuldbesef omdat
ik zo af te doe mijn goed afgesteld en minimaal
vervuilend houtkacheltje laat branden, maar hoef ik me
helemaal niet te storen bij de jaarlijkse
kerstboomverbranding, die nochtans alle ingrediënten in
zich draagt voor een maximale vervuiling ...
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Na tweeëntwintig jaren
Na tweeëntwintig jaren met een
lokaal politiek mandaat en
vierentwintig jaar stevige politieke
lokale, regionale, provinciale en
Vlaamse betrokkenheid trek ik nu,
een wellicht definitieve, streep onder
dit engagement. Het mag meteen
duidelijk zijn, dit plotse afscheid is
niet ingegeven door mijn mindere
verkiezingsresultaat en mijn net niet
verkozen zijn op 14 oktober
laatsleden. Wel hebben dwaze,
onverantwoorde woorden in een
fake overleg met de voorzitters van
Fan van Hove tot dit besluit geleid.
De inhoud van dit gesprek wil ik u
als Hovelinken lezer besparen.
Het is inderdaad 100% waar dat ik
als vooruitstrevend CD&Ver nooit
een fan van Fan Van Hove geweest
ben. Een kunstmatige constructie
waarvan in 2012 al bewezen werd
dat ze geen kans op succes had
(terugval van zeven naar vier zetels),
werd rustig overeind gehouden en
leidde oktober 2018 tot een nog

slechter resultaat. Uiteindelijk bleven
de vier zetels nipt behouden. En
jawel, met als gevolg mee in het
bestuur in een in de sterren
geschreven coalitie met N-VA. Net
als in 2012 behaalde Open VLD in
2018 geen enkele zetel. Daar er bij
de lijstvorming gedweept werd met
de meerwaarde van onafhankelijke
kandidaten, bleef er naast de
zelfbediening voor de plaatsen
bovenaan de lijst, voor echte CD&Vkandidaten niet veel meer over. Niet
gejammerd, ik stemde uiteindelijk in
met een plaats als lijstduwer.
Wanneer ik in december dacht mijn
kandidatuur te kunnen stellen (als
eerste feitelijke opvolger en ervaren
sociaal bewogen kandidaat) voor het
bijzonder comité sociale zaken bleek
ook dit al vooraf zonder enig overleg
of goedkeuring in een partijraad
beklonken. Voor de vaudeville die
hier nog op volgde, heb ik in de
eerste alinea al gepast.
Als ik nog even terugblik op die

vierentwintig jaar zijn er twee
periodes die er wat uitschieten, drie
jaar voorzitter (plots en absoluut
onheus afgebroken) en de drie jaar
schepenambt waar ik vol overtuiging
en resultaatgericht invulling aan gaf.
Rest mij al mijn kiezers en alle
mensen die mij steeds zijn blijven
steunen uitdrukkelijk te danken. In
alle bescheidenheid durf ik te
zeggen dat ik hun vertrouwen niet
beschaamd heb.
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Arco en de beweging
Is het niet tergend dat wij, mensen die staan voor verbondenheid en solidariteit, vandaag nog steeds geconfronteerd blijven
worden met de Arco - Belfius - Dexia affaire? Ja zelfs mede het slachtoffer van zijn.
Dexia-Belfius, de bank van de overheidsinstellingen, lokale besturen, scholen, ziekenhuizen, … ook zij zijn slachtoffer.
Dat kan toch zo niet blijven duren.
Een directeur van DEXIA in Parijs die boven alles en
iedereen staat, een autoritair beleid voert ten
opzichte van van zijn kader- en directieleden: JA
knikken of buiten.
Zo ook met dat ARCO-geld daar in België: Wat ligt dat
daar te doen? Laat dat eens tot bij mij komen.
Onverantwoord investeren, de grootste willen zijn is
het statement, tot ter dood.
Velen onder ons, ook wij het toenmalige ACW,
stonden perplex: Het geld was weg.
Is het de politiek, het bankmilieu of Europa? Genoeg
paraplu´s om er zich vanaf te maken.
Ook enige tijd geleden in de actualiteit, kwam het nog
eens aan de beurt:
“Kris Peeters kan beter stoppen in plaats van de

mensen iets wijs te maken, het geld is weg.” Nochtans
Kris Peeters doet wat moet en wat van hem verwacht
wordt.
De politieke strategie om dit dossier te doen
mislukken, is nog steeds actueel.
Europa, de banken zijn het sluitstuk, zegt men! Wie
misbruikt hier Europa?
Deminor, een toonaangevende Europese
onderneming inzake de behartiging van
aandeelhoudersbelangen, bescherming van
investeerders, is op vandaag nog actief bezig met de
verdediging en te stellen dat dit niet normaal is,
verwijzend naar voorbeelden uit Italië en Spanje. Een
oplossing kan en moet gevonden worden voor de
slachtoffers.

OKRA: Live – Nieuwjaarsconcert –
familie STRAUSS
25 januari 2019

Is er effectief nog iets af te dwingen ten gunste van
de ARCO-gedupeerden?.
Het laatste nieuws was dan toch een positieve,
weliswaar laattijdige uitspraak van Europa ten aanzien
van dit pijnlijke dossier.
Wij kiezen voor oplossingen.
Wie zijn de echte verantwoordelijken? Niet de man in
de straat, niet de geëngageerde vrijwilligers binnen
beweging.net en zijn vele partners. Mag het
partijpolitiek gekrakeel eindelijk stoppen en een
tastbaar resultaat zich voor alle benadeelden op korte
termijn aandienen?
Jef Hermans

Drie Koningen,
Drie Koningen, ...
Het was weer zover!
Na een jaar onderbreking ging Samana Hove terug op pad!
Ditmaal was de Vredewijk aan de beurt.
Met zeven mooi uitgedoste koningen, één muzikant en vier
dames, met emmertjes voor
De centjes gingen ze op weg, zingend en draaiend met hun
twee mooie sterren!
Het was een leuke, plezierige bedoening, ondanks de regen.
Oude gewoontes werden hier in ere gehouden!
Daarna was het samenkomen geblazen.
Om de droge kelen te smeren werd er jeneverke(s) gedronken,
wat hapjes verorberd,
Gevolgd door een lekkere kom soep en brood.
Om de laatste gaatjes op te vullen, waren er drie grote
prachtige taarten die met een
Lekkere tas koffie goed naar binnen gingen.
Voldaan, gelukkig en tevreden ging iedereen naar huis
DANK AAN IEDEREEN!

Het Nieuwjaarsconcert van de Wiener
Philharmoniker op 1 januari is alom bekend,
echter op 25 januari jl. konden wij het met
OKRA Hove – gewest Antwerpen – live
meemaken op de scène van de Koningin
Elisabethzaal in Antwerpen.
Een volle zaal, iedereen genietend van de
Weense sfeer van weleer, een generatie die
het nu nog altijd voelt kriebelen.
De hele familie passeerde de revue op de
scène: vader Johann, zoon Johann, Josef,
Edward, Oscar en Richard.
De sopraan en tenor, samen met het orkest

Frascati Symphonic, zorgden voor een
sprankelende opvoering, alvast “ein Prosit auf
das Neujahr”.
De muziek en de zang werden ten zeerste
geapprecieerd door het publiek en
daarenboven was er de prima presentatie
door Fred Brouwers, die ons vergastte op een
pak wetenswaardigheden uit de tijd van
toen.
Er waren een 50-tal aanwezigen van Okra
Hove.
Jef Hermans

Wegen op beleid
Infomoment met Orry Van De Wauwer
Vlaams Parlementslid en Senator
donderdag 9 mei 2019 om 20 uur in De Markgraaf benedenzaal
Orry kan in gesprek gaan over heel diverse thema’s: van toegankelijkheid van het openbaar vervoer, over solidariteit met
(oorlogs)vluchtelingen tot het jeugdwerk in al zijn diversiteit. Orry is lid van de commissies: “Cultuur, jeugd, sport en
media”, “Mobiliteit en openbare werken” en plaatsvervangend lid van de commissies “Onderwijs” en “Deradicalisering”.
Ook over de aangehouden actie van tienduizenden jonge klimaatspijbelaars, hun fundamentele en duidelijke eisen en het
gewenste klimaatbeleid heeft Orry zo zijn mening.
Aan u om de vragen af te vuren! Om voluit in gesprek te gaan.
Het vooraf melden van uw aanwezigheid waarderen we heel erg.
Dit kan op tel. 0492 97 90 80 of via e-mail: jmb.peeters@telenet.be
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Het versassen van de
seizoentijden in
West-Europa

Laagdrempelige
gesprekken
over stellingen
sociale
zekerheid

"Wie veel verdient of bezit,
moet minder kinderbijslag krijgen'
Deze en andere stellingen komen aan bod
tijdens een reeks gespreksavonden over de
sociale zekerheid die beweging.net samen met
ACV de komende maanden onder de noemer
‘Het Klein Onderhoud’ organiseert. Geen
debatavonden met experts, maar laagdrempelige
tafelgesprekken waar iedereen aan kan
deelnemen.
Dat is een uitdrukkelijke keuze van beweging.net
en ACV. ‘De sociale zekerheid wordt vaak als
een ingewikkeld bureaucratisch systeem
ervaren’, vertelt Yves Van Antwerpen van ACV
Antwerpen. ‘Zo ontstaan er soms misvattingen.
Net daarom willen we met stellingen,
steekkaarten, een korte quiz en filmpjes een
geanimeerd gesprek opstarten dat niet boven
de hoofden van mensen plaatsvindt, maar juist
met hen. Want uiteindelijk gaat sociale

zekerheid over een kwaliteitsvol leven
garanderen voor iedereen. Het debat over
sociale zekerheid alleen overlaten aan experts of
luide roepers lijkt ons dan ook geen goed idee.’
Voor deelregio Zuid – Rupel zijn er twee
avonden gepland:
dinsdag 26 maart om 20 uur zaal de Vak
Dorpstraat 1, Niel
woensdag 3 april om 20 uur zaal in de oude
Basiliek, Hovestraat Edegem
Op donderdag 25 april om 20 uur vindt een
afsluitende expertenavond plaats in de Lillo-zaal
van ACV-Antwerpen, Nationalestraat 111.
Inschrijven kan via antwerpen@beweging.net.

In het weekend van zaterdag 30 op zondag 31 maart is
het weer zover, dan zetten we de klok één uur vooruit,
om 2:00 u wordt het 3:00 u. Eén uur minder slapen. Een
laatste keer, of doen we in 2020 gewoon rustig voort?
Dat de meerderheid van de bevolking vindt dat de
halfjaarlijkse aanpassing van zomer- naar wintertijd en
vice versa mag stoppen, daar is zowat iedereen het over
eens.
Maar wat moet het worden? Zomertijd of wintertijd, dat is
een ander paar mouwen.
De meeste Europeanen verkiezen een permanente
zomertijd. Maar dat is funest voor de gezondheid, zegt
chronobioloog Bert van der Horst (Erasmus MC
Rotterdam). Bovendien leunt de wintertijd het dichts aan
bij de standaardtijd (Greenwich meridiaan tijd +1 uur).
Wetenschappelijk onderbouwd is er heel wat te zeggen
voor het permanent aanhouden van de wintertijd.
Zomertijd is langer terrassen. Wintertijd is langer slapen…
Dit alles zijn toch allemaal gevoelsargumenten.
Europa denkt er tot op heden nog steeds aan een
enquête te houden bij de bevolking.
Als er op basis van deze en andere gevoelsargumenten
een democratisch gedragen beslissing moet genomen
worden, is toch wel ver gezocht en komt het mijn inziens
nooit goed. Kiezen door de bevolking wil zeggen: nog
meer verwarring.
Is Europa dan niet volwassen genoeg om dit op
wetenschappelijke basis te beslissen?
Idem voor België, met een volksbevraging kan het goed
zijn dat wij in Vlaanderen een ander uur kiezen dan in
Wallonië, om over Brussel nog maar te zwijgen.
Waarvoor hebben wij dan nog leidinggevende,
democratisch verkozen figuren nodig?
Jef Hermans

Vervolg van pag. 1
Laten we vooral positief denken en een concreet lokaal actieplan uitrollen. De beleidsnota van ons bewegingspunt somde heel wat uitdagingen voor Hove op:
•
Kernversterking en respect voor de open groene ruimte. Het niet ontwikkelen van woonuitbreidingsgebieden, desgevallend met planschade.
•
Keuze voor een evenwichtig woonlandschap met een vast percentage sociale woningen en het opteren voor kleinere percelen.
•
Opmaak van een beleidsplan woningdelen. Eigen cohousing projecten opzetten.
•
Verharding van de oppervlakte terugdringen.
•
Verder invullen van de gemeentelijke voorbeeldfunctie: eigen wagenpark, fietsbeleid medewerkers, zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen.
•
Verduurzamen van het gemeentelijk aankoopbeleid: sociale en ecologische criteria opnemen in de procedure openbare aanbesteding.
•
Tegen 2025, bij voorkeur intergemeentelijk, een niet afkoopbare, lage emissiezone instellen.
•
Hovenaars participatiemogelijkheden aanbieden in milieuvriendelijke gemeentelijke projecten, ondersteuning van groepsaankopen en coöperatieve
initiatieven.
•
Bijdragen aan duurzame ontwikkeling door in te zetten op mondiale solidariteit.
•
Fietsbeleid: fietsoversteken met uniforme voorrangsregels, realiseren van fietsstraten.
Kan het nieuwe gemeentelijke beleidsplan de toets met onze duurzame en klimaatvriendelijke voorstellen doorstaan?
Uw bevindingen, suggesties en opmerkingen zijn heel erg welkom op jmb.peeters@telenet.be.
Jos Peeters
voorzitter beweging.net Hove

Colofon
Voor info over beweging.net Hove kan je terecht bij Jos Peeters, Beekhoekstraat 48, 2540 Hove, jmb.peeters@telenet.be

