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Het gemeentebestuur heeft haar plannen bekendgemaakt voor het centrum van Oostham. Daar zijn een 
aantal goede initiatieven bij, maar ook enkele die N-VA Ham kritisch bekijkt. We sommen het graag even 
voor u op, in drie grote delen.

Nieuwe woningen achter het Kristoffelheem
In de straat achter het Kristoffelheem kunnen nieuwe apparte-
menten gebouwd worden. N-VA Ham kan dit alleen maar toejuichen. 
Spijtig genoeg is de gemeente wel vergeten dit ook mogelijk te 
maken voor de hoek van de Stationsstraat met het Heldenplein.

Schooltuin verdwijnt, Zevensprong moet verhuizen
Door de toenemende druk vanuit het gemeentehuis heeft de 
Zevensprong geen andere keus meer dan school 2 te verlaten. 
De gemeente hertekent de site op vraag van en naar de wensen 
van de Aldi. Door de verhuis van de leerlingen van school 2 naar 
school 1 zal de huidige schooltuin verdwijnen. 

Uw kinderen zullen daardoor met veel meer op één speelplaats 
moeten spelen. En kan de school nog wel verder uitbreiden om te 
voldoen aan het stijgend aantal inwoners? Of moeten de ouders 
over 15 jaar in Ham ook gaan kamperen om hun kinderen in te 
schrijven?

N-VA Ham vindt dat het gemeentebestuur hier vier cruciale 
fouten maakt:
 De nieuwe Aldi-winkel zal groter zijn en zal dus meer verkeer 
aantrekken. Verwacht men bovendien dat de huidige winkel gaat 
blijven leeg staan?
 De uitgang van de parking komt uit in de Stationsstraat vlak 

voor het kruispunt. Het zou veel veiliger zijn om een uitgang 
naar de Olmensesteenweg te maken. Deze weg is minder druk én 
de uitgang zou verder van het kruispunt/rondpunt liggen.
 De gemeente heeft geen alternatieven bekeken voor de site. 
Nochtans zou de middenschool een mogelijke oplossing bieden.
 De N-VA mist een langetermijnvisie voor de Zevensprong.

Parking voor het Kristoffelheem
Aan het Kristoffelheem wil men het huis dat er nu nog staat, 
afbreken om er een parking aan te leggen. In de begroting is er 
echter geen geld voorzien voor de aankoop van het huis. 
Door de herinrichting van de wegen zal het totaal 
aantal parkeerplaatsen rond het Kristoffelheem 
bovendien dalen. Bij activiteiten in het  
Kristoffelheem is er nu al vaak een tekort aan 
parking. Dit probleem zal dus enkel toenemen. 

Raf Weltens
Voorzitter N-VA Ham

Plannen voor dorpskern Oostham 

  De Zevensprong moet noodgedwongen school 2 verlaten. Geen goede zaak volgens de N-VA.

Gaat u akkoord met deze plannen?
Als u niet akkoord bent met deze plannen kan u een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen voor 20 juli bij het gemeentebestuur.  
Dit kan met een aangetekende brief of door te vragen naar een 
ontvangstbewijs.
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  Ook u kan er mee voor zorgen dat de bijenbevolking in Ham standhoudt.

Aan de slag voor onze bijen, 
hommels, vlinders ....

Dat gemeenteraden in Ham stellen vaak niet veel meer voor. Dat is een publiek geheim. Een gemeenteraad 
van 20 à 30 minuten is geen uitzondering meer. Buiten een paar straatnaamwijzigingen staat er amper nog 
iets op de agenda. Zelfs als er wel iets belangrijks op de agenda staat, houden de socialisten het graag kort.

In mei werden bijvoorbeeld de plannen voor de dorpskern van Oostham behandeld. Omdat dit het enige 
echte agendapunt was, had onze fractie een aantal belangrijke vragen voorbereid. Dat was echter niet naar 
de zin van de socialisten. Zij vonden een half uurtje lang genoeg om dit punt te doorlopen. Terwijl een 
grondige kijk op de plannen voor Oostham toch cruciaal is voor de bewoners, volgens de N-VA. 

Farid Van Geldorp
Fractieleider N-VA Ham

Drie tips voor u:
 Zaai bloemenweiden in op ongebruikte ruimtes of maak van 
uw gazon een bloemenweide.
 Zaai bloemenakkers in die slechts eenmaal per jaar gemaaid 
worden.
 Creëer bloemenborders met bij-vriendelijke doorbloeiende 
planten, die bloeien van maart tot oktober.

Vijf tips voor de gemeente:
 Een aangepast wegbermbeheer helpt bij het behoud van wilde 
bloemen.
 Zaai perceeltjes met wilde bloemen in en zorg voor een 
aangepast maaibeheer.
 Investeer in bloembollenweides als leverancier van stuifmeel 
en nectar.

 Maak de overgang van gazon naar wilde bloemenweide, met 
veel klaversoorten en aangepast maaibeheer.
Leg bloemenborders aan met een lange bloeiperiode van 
maart tot oktober.

Drie tips voor landbouwers:
 Een bijvriendelijke landbouw bij groenten-, fruit- en zaadteelt 
zorgt voor een betere bestuiving en dus een betere opbrengst.
 Leg voldoende bloemrijke akkerranden aan zonder gebruik 
van pesticiden of insecticiden.
 Behoud kleine landschapselementen 
zoals haagjes, struiken en bomen.

Jeannine Beckx
Gemeenteraadslid

Het gaat niet goed met onze bijen. N-VA Ham trekt zich het lot van deze nuttige insecten al een tijdje aan. Met de zomer in het 
verschiet, geven we u én de gemeente graag enkele tips om de bijenbevolking op peil te houden.

Er zijn er die pleiten voor een legalisatie van softdrugs. De N-VA is 
daar geen voorstander van. Wie met softdrugs begint, heeft namelijk 
één kans op vijf om een probleemgebruiker te worden. Ouders, 
buurtbewoners, hulpverleners en politiemensen kennen de ellende 
die dat met zich meebrengt maar al te goed: psychoses, verloedering, 
huishoudelijk geweld, dealen, diefstallen en inbraken...

De N-VA pleit daarom vooral voor een goed uitgewerkt preventie- en 
repressiebeleid. Want voorkomen is nog steeds beter dan genezen.  
En als we de vraag naar cannabis wegnemen, dan zien we in de 
toekomst hopelijk geen kweekzones meer in onze gemeente. 

Lees meer over de visie van de 
N-VA over drugs in ‘Bouwstenen 
voor een krachtdadig  
drugsbeleid’. 

Lees de pdf op www.n-va.be  
of bestel er een gedrukt  
exemplaar.

Sommige raadsleden zijn liever snel dan grondig
“Graag afronden, wij willen naar huis”

Cannabis lijkt plots een geliefde plant in onze gemeente. In april werden in Oostham twee ‘kweekzones’ 
ontmanteld. In de Stationstraat rolde de politie een plantage met honderden planten op en aan de  
Olmensesteenweg werden nog eens 500 planten gevonden.

N-VA vraagt preventiebeleid voor drugs
Oostham, een drugsparadijs in wording?

Wist je dat …
... dankzij de volharding van N-VA Ham er nu AED’s (hartritmetoestellen) zijn aan de sporthallen en 
gemeentehuis?

zondag11 september

Volwassenen
10 euro*

Kinderen
5 euro*

Spetterend 
optreden

K3

www.n-va.be/familiedagplopsaland

Enkel leden kunnen tickets bestellen. Maar dat kan wel onbeperkt. 
Ook niet-N-VA-leden zijn dus van harte welkom. 

Breng met andere woorden gerust je hele familie, 
je buren en vrienden mee!

*Het inschrijvingsgeld van 5 of 10 euro wordt volledig terugbetaald in de vorm van drankbonnetjes

Een aanpassing van de samenwerkingsovereenkomst  
tussen verschillende gemeenten in West- en Midden- 
Limburg voor het Offerfeest moest onlangs op de  
gemeenteraad komen, maar de meerderheid haalde het 
uiteindelijk van de agenda. Groot was onze verbazing  
dan ook dat het infoblad van de gemeente vermeldt dat het 
punt is goedgekeurd. De N-VA vraagt een rechtzetting in 
het volgende infoblad.

Het standpunt van onze fractie in deze materie blijft duidelijk: N-VA 
Ham is tegen het onverdoofd slachten. Wij vinden ook dat het geen 
taak is van een gemeentebestuur om een slachthuis uit te baten. 
Daarbij komt dat de voorgestelde vrijwilligersvergoedingen van 300 
euro per dag veel te hoog liggen. Uit angst stemmen te verliezen bij de 
moslimgemeenschap, zijn de meerderheidspartijen verdeeld hierover.

Dierenleed kan niet, ook niet bij Offerfeest

Schrijf je in via ham@n-va.be

  Het is niet de taak van een gemeente om een slacht-
huis uit te baten.

Vlaanderen feest op 11 juli!
Ook u kan dit jaar in Ham samen met de N-VA 11 juli vieren. Op maandag 11 juli 
staan wij van 11 uur tot 18 uur met een standje op het Heldenplein in Oostham. 
U krijgt als bezoeker een gratis verrassing (zolang de voorraad strekt). Kom dus 
gerust langs en breng zeker de kinderen mee. Hen leggen we extra in de watten!



Tien keer per 
jaar ontvangt u 
gratis het Nieuw-
Vlaams Magazine

Als lid van de N-VA geniet 
u tal van voordelen

Uw lidkaart geeft u spreek- en stemrecht en dus 
een directe impact op de standpunten en het 
beleid van de N-VA.

Uw stem telt mee 

In uw gemeente en in uw 
arrondissement, en natuurlijk ook 
landelijk. We nodigen u nu al uit op 
onze familiedag op 11 september 
in Plopsaland. U ontmoet er 
een inspirerend netwerk van 
gelijkgestemden en de toppers van 
onze partij.

U bent welkom op 
tal van activiteiten

Blijf op de hoogte en schrijf u hiervoor in 
op www.n-va.be/nieuws. Als lid ontvangt 
u bovendien twee keer per maand een 
overzicht van alle N-VA-activiteiten in uw 
regio. 

Iedere week het 
N-VA-nieuws gratis in 
uw mailbox 

Kortom: met uw lidmaatschap steunt u de 
Verandering voor Vooruitgang in woord én daad. 
En daar wordt u zelf ook beter van! Word dus snel lid.  
Zo mist u niets van de N-VA.

facebook.com/nieuwvlaamsealliantie

@de_NVA

linkedin.com/company/N-VA

instagram.com/de_NVA

Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegansgrecht tot de 
gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /


