
HAM
 ham@n-va.be  I   www.n-va.be/ham  I  jaargang 2016 • nr. 3 • oktober

V.U.: RAF WELTENS, GERHEES 84 3945 HAM 

Het schooljaar is ondertussen al weer meer dan een maand oud.  
We merken dat alle kinderen, leerkrachten en ondersteunend personeel 
vol goede moed zijn begonnen. Het staat nu al vast dat het een schooljaar 
wordt met heel wat veranderingen voor de schoolomgevingen. Daar gaan 
we hier even verder op in.

Fietsenstalling op parking Klimop
Bij de Klimop wordt er een parking met ‘kiss 
& ride’-zone aangelegd. Een goede beslissing 
volgens de N-VA. Tot onze verbazing was 
men wel een fietsenstalling vergeten. Dank-
zij N-VA Ham komt deze er nu toch.

Herinrichting omgeving Zevensprong
Voor de Zevensprong zal de omgeving in de 
Schoolstraat er over enkele jaren volledig anders 
gaan uitzien. Hierdoor zal het aantal parkeer-
plaatsen rond het Kristoffelheem wel dalen.  

Verhuis in mineur
De leerlingen die dit schooljaar naar het vier-
de leerjaar gaan in de Stationsstraat beleven 
een verhuis in mineur. Zij zullen namelijk 
hun schoolcarrière niet op deze plek kun-
nen eindigen. De gemeente wou deze school 
eerst rechtstreeks verkopen aan Aldi, maar 
(uit angst voor de reactie van de inwoners/
kiezers?) werd het gebouw via de omweg van 
het bisdom aan Aldi verpatst. 

Tuin aan Schoolstraat verdwijnt
De N-VA is zich ervan bewust dat er iets aan 
de staat van de gebouwen moet gebeuren, 
maar dit is hoofdzakelijk te wijten aan het 
ondermaatse onderhoud van de gemeente. 
Door de nieuwbouw in de Schoolstraat zal 
daar bovendien de tuin verdwijnen. En laat 
dat nu net een van de zaken zijn die volgens 
de Groep van 10 (Radio 1) op een school 
aanwezig zou moeten zijn.

Raf Weltens
Gemeenteraadslid N-VA Ham

Veranderingen in de steigers voor scholen

Taks op onbebouwde 
percelen nadelig voor 
gemeente

Wie in Ham een onbebouwd stuk 
grond bezit, moet daar een spe-
cifieke belasting op betalen. Door 
deze taks staan er in Ham zeer veel 
bouwgronden te koop en zakken 
de prijzen. Ook op de bouwgronden 
van de gemeente heeft dat effect: 
Ham krijgt haar eigen percelen niet 
verkocht aan de gewenste prijs. 
Daardoor is de gemeente verplicht 
de prijs te laten zakken.

Bedrijven weigeren 
nieuwe belasting te 
betalen

Vorig jaar heeft de meerderheid 
een nieuwe belasting ingevoerd 
op bedrijfsoppervlakte. Voor vele 
zelfstandigen was dit een koude 
douche. Dit resulteert zich nu 
in gezamenlijk protest van een 
groep zelfstandigen. Zij willen 
deze belasting niet betalen. 

De N-VA-fractie begrijpt hun be-
zorgdheid. Wij streden vorig jaar 
ook al tegen de nieuwe belas-
tingen en we vroegen toen een 
aantal versoepelingen. Dankzij 
onze volharde inzet is deze taks 
voor mensen in bijberoep vanaf 
dit jaar dan ook gehalveerd.
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Er is heel wat tijd, verandering en aanpassing 
gestopt in de huidige jachtregelgeving. Dat 
de jagers met een geweer op pad gaan, is 
vaak voor niet-jagers en dierenliefhebbers 
moeilijk te begrijpen. De één vindt het 
onveilig, de ander zelfs zielig, zoals sommige 
buitensporige reacties in de media en op  
sociale netwerken doen blijken. Nochtans 
moet een jager heel wat stappen doorlopen 
om een vergunning te krijgen. 

Jagers noodzakelijk voor  
biodiversiteit en veiligheid
Wat inspireert nu deze wildbeheerder om 
zoveel kennis, tijd, geld en energie te stoppen 
in deze activiteit? Jagers zijn meer dan 
natuurmensen die graag met de hond in 
het buitengebied verblijven. Dit zijn slechts 
enkele zaken waarvoor zij mee instaan:

  Schade vermijden aan landbouwgewassen
  Verkeersveiligheid verbeteren door het 

plaatsen van wildreflectoren
  Voor biodiversiteit zorgen in de omgeving 

van akkers
  Houtkanten aanleggen, liefst in 

samenwerking met 
de lokale besturen en 
natuurverenigingen, 
waar niet alleen de 
wildsoorten van 
kunnen genieten 
maar ook vele 
bijen en ander 
faunasoorten

  En natuurlijk kan 
u dankzij de jagers 
genieten van een 
stukje wildbraad 
in de herfst en 
kerstperiode  

Meer dan een hobby
Jagen is dus meer dan 
een hobby en moet dat ook zijn. Persoonlijk 
roep ik alle natuur- en landbouwbewegingen 
op om samen te werken naar een betere 
biodiversiteit in het momenteel erg 
versnipperde landschap. Zo verlagen we de 
kans dat de grijze industrie onze groene 
landstreek volledig inpalmt.

Grete Remen is al twintig jaar 
bedrijfsleider ben van een gezonde 
Vlaamse kmo: Damhert Nutrition.  
Ze kent het ondernemersveld dus goed. 
“Dat is ook de reden waarom ik in de 
politiek ben gestapt”, verklaart ze. 

“Ik wil voor de kleinhandel, zelfstandige 
ondernemers en Vlaamse kmo’s het 
verschil maken. Zij zijn het kloppend 
hart van onze economie en de hoeksteen 
van onze maatschappij. Zonder deze 
mensen, geen werknemers, geen 
belastinginkomsten, geen duurzame 
jobs.”

Hinderpremie bij openbare werken
Ook in Ham profiteren de ondernemers 
van de inzet van Grete Remen in het 
parlement. Zo werkte ze samen met 
N-VA-collega’s Axel Ronse en Andries 
Gyffroy een hinderpremie voor 
zelfstandigen uit. 

Bij openbare werken kregen de Hamse 
handelaars daardoor automatisch 
een premie van 2 000 euro en een 
compensatie van 80 euro per dag. 

Daarnaast vergemakkelijkte Grete 
in het parlement de overdracht van 
familiebedrijven: “Zo zorgen we 
ervoor dat bedrijven hier verankerd 
blijven. Na de woelige voorbije weken 

en de vele ontslagen bij bedrijven met 
beslissingscentra in het buitenland, 
komen we tot het besef dat verankerde 
bedrijven de levensader zijn voor onze 
economie en welvaart. Dat geldt voor 
heel Vlaanderen maar zeker ook voor 
Ham.”

N-VA blijft belangen zelfstandigen 
verdedigen
Dat is ook de reden waarom N-VA 
Ham in de gemeenteraad de belangen 
blijft verdedigen van kmo’s en 
zelfstandige ondernemers in onze 
gemeente. Geruggensteund door onze 
afdelingsmeter dragen we zo een steentje 
bij aan de welvaart en het welzijn van 
elke inwoner van Ham.

Op 15 oktober is het jachtseizoen weer geopend.  
Een jager beleeft dat anders dan de man of vrouw in  
de straat. Het merendeel van onze inwoners is immers 
niet op de hoogte van wat de jacht (wildbeheer) en  
schadebestrijding inhouden. N-VA Ham ziet echter  
veel voordelen voor onze landelijke gemeente.  
Penningmeester Michel Aerts geeft tekst en uitleg.

Vlaams Parlementslid Grete Remen, die ook meter is van onze N-VA-afdeling, werd enkele weken geleden in 
de bloemetjes gezet als meest ondernemende politica van Vlaanderen. “Dat is een hele eer”, vindt Grete.  
“Als duizenden zelfstandige ondernemers je uitroepen tot meest ondernemingsgezinde in het politieke  
domein, dan maakt me dat oprecht gelukkig.”

Terwijl de smakelijke 
pannenkoeken vlot 
binnengingen en de kinderen 
zich uitleefden op het 
springkasteel nam N-VA Ham 
de tijd om met u en ander 
dorpsgenoten van gedachten te 
wisselen. 

U sprak ons over de toekomst 
van Ham en Vlaanderen, over 
de kansen van onze jeugd, 
over Vlaamse ontvoogding. 
U sprak uw wens uit voor een 
Vlaanderen waar het voor 
u goed is om te wonen, te 
werken en te leven. U bleek een 
voorstander van een gezonde 
levenshouding, waarin je de 

eigen cultuur en identiteit 
waardeert en beschermt. De 
N-VA belooft er de komende 
jaren alles aan te doen om uw 
wensen en vragen zo goed 
mogelijk in de praktijk te 
brengen. De Vlaamse Leeuw 
mag ook op andere dagen dan 
11 juli aan je huis wapperen.

Een winderige dag was het op de Vlaamse feestdag. 
Voor één keer een goede zaak, want zo kon de Vlaamse 
Leeuw extra opvallend wapperen op het Heldenplein 
van Oostham tijdens de 11 juliviering van N-VA Ham.

Ham vierde 11 juli in stijl

Wildbeheren, natuur eren Meter N-VA Ham is meest ondernemende politica  
van Vlaanderen

 De Vlaamse Leeuw mag 
ook op andere dagen dan 11 
juli aan je huis wapperen. 
Wilt u dat doen maar heeft u 
nog geen vlag in huis? 
Stuur dan een mailtje naar 
ham@n-va.be. 

“Niet het jagen op zich, 
maar de biodiversiteit  
is de voornaamste  
doelstelling.”

Michel Aerts,  
penningmeester N-VA Ham

 Jeannine Beckx, gemeennteraadslid N-VA Ham

Wist je dat ...

 … het openbaar onderzoek i.v.m. de N73 (afrit 
Tessenderlo tot aan het containerpark) loopt?

 ... de Lindestraat van een rustige landelijke straat, 
uniek en midden in ons dorp, is omgevormd tot een 
naakte straat zonder lindebomen maar met 3 000 
auto’s per dag? En dit terwijl er dankzij N-VA Ham een 
volwaardig haalbaar alternatief was.

Kmo’s zijn het kloppend hart van Ham en 
de hoeksteen van onze maatschappij.

Grete Remen, Vlaams volksvertegenwoordiger
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Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 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 toegangsrecht 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:     /     /




