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Samen zijn we de kracht van verandering
Beste Hammenaren,

Welkom bij ons laatste huis-aan-huisblad 
van 2016. Sinterklaas is terug naar  
Spanje en Kerstmis staat voor de deur.  
Het voltallige bestuur van N-VA Ham 
wenst u en uw familie dan ook een zalig 
Kerstmis en een gezond en voorspoedig 
2017. Ook in 2017 zal u op ons kunnen 
blijven rekenen. Hiervoor zullen wij op 
een constructieve manier oppositie blijven 
voeren ten dienste van de Hammenaren. 

Wat kan u verwachten in 2017?
In 2017 zal er een voorlopig einde komen 
aan de grote wegenwerken in Ham. Toen 
wij een half jaar geleden hierover een vraag 
stelden op de gemeenteraad ging men na 
Kwaadmechelen meteen aan Oostham  

beginnen, maar ondertussen heeft men 
moeten toegeven dat men dit niet kan 
waarmaken. Deze werken zullen voor  
het volgende gemeentebestuur zijn en  
waarschijnlijk starten in 2020. Wij zul-
len dit dossier dan ook voor jullie blijven 
opvolgen.

Werk mee aan de toekomst van Ham
Wil ook jij meehelpen aan de toekomst van 
Ham? Dat kan. In 2017 beginnen wij aan 
de voorbereiding van de verkiezingen van 
2018. En daar kan jij mee vorm aan geven! 
Heb je goede ideeën voor Ham? Laat die 
ons dan weten via ham@n-va.be. Ook als 
je actief wil meewerken aan onze toekomst 
ben je van harte welkom. Neem dan even 
contact op. Samen zijn we de kracht van 
verandering!

N-VA Ham 
wenst u 

 en iedereen  
die u dierbaar is  
een zalige Kerst 

en een 
voorspoedig 

2017!

Vrijdag 10 februari 2017
Cafetaria Voetbal Toekomst Geneberg, Verbindingsweg 4 
Oostham.
Start: 19.30 uur stipt! (inschrijven vanaf 19 uur).
 3 euro inschrijfgeld. 1 kip per gewonnen boom   
Boterhammen tijdens de pauze.

ZETTERSPRIJSKAMP

“Heb jij een goed idee 
voor Ham? Laat het 
ons weten!”
Raf Weltens, voorzitter  
N-VA Ham

Grote Laak moet gezuiverd worden p.2 Belasting op bedrijfsvestigingen aangepast p.3
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De Grote Laak
Inspanningen 
om vervuiling 
tegen te gaan
De Bivonak-loop 
ontspringt op het militair 
domein in Leopoldsburg 
en mondt uit ter hoogte 
van Grootdonk in de Grote 
Beek. Vanaf dat punt heet 
de waterloop De Grote 
Laak. Historisch is de Grote 
Laak binnen onze gemeente 
vooral vervuild met zware 
metalen. De grootste 
vervuiling is afkomstig van 
de chemische industrie. 
Daarom gaat de gemeente 
nu en in de toekomst hard 
investeren in de verbetering 
van de waterkwaliteit. Met 
dank aan alle betrokken 
partijen die hieraan 
meewerken!

Een bijkomend probleem stelt zich 
ter hoogte van het verouderde 
militaire waterzuiveringsstation 
in Leopoldsburg (Boskant). Dat 
station is al geruime tijd niet meer 

volledig operationeel zodat het 
riolering-afvalwater afkomstig 
van de woningen in de beurt 
ongefilterd terechtkomt in de 
Grote Beek (oftewel De Grote 
Laak). 

Defensie inschakelen is geen 
optie
Op de sociale media wordt deze 
vervuiling terecht aangeklaagd. De 
vraag om alleen het departement 
Defensie te laten opdraaien 
hiervoor, is echter te kort door 
de bocht. En de vraag om zelfs 
genietroepen in te zetten om de 
rommel en andere vuiligheid in de 
Grote Laak op te ruimen, gaat al 
helemaal te ver. Deze genietroepen 
en andere leden van Defensie staan 
in voor onze dagelijkse veiligheid, 
ontmantelen verdachte pakketten 
en geven een gevoel van veiligheid. 

Ik zou dus zeggen: verander de 
toon in de berichtgeving, ga aan 
tafel en overleg met alle partijen. 
De N-VA is ervan overtuigd dat 
met een snelle consensus iedereen 
binnenkort kan genieten van een 
propere Grote Laak. Liefst ook 
met een positieve inbreng op de 
sociale media.

Michel Aerts, 
N-VA-bestuurslid

Belasting op bedrijfsvestigingen dan toch aangepast
Exact een jaar geleden werd de belasting op bedrijfsvestigingen met een jaar verlengd. De N-VA diende 
indertijd enkele voorstellen in om het reglement aan te passen: een verlaging van het forfaitair tarief van 200 
naar 50 euro en een korting bij langdurige wegenwerken (1/12 van de belasting per begonnen maand). De 
bestuursmeerderheid stelde onze suggesties toen weg, maar draait na een hele resem klachten dan toch bij.

Voorstellen tot aanpassing  
onvoldoende voor N-VA
Door de vele klachten kon het 
gemeentebestuur niet anders dan 
het reglement aanpassen. Zowel 
zelfstandigen in bijberoep, Unizo, 
middenstandsorganisaties als diverse 
handelaars lieten hun grieven duidelijke 
blijken aan de meerderheid. Een aantal 
klachten verschenen zelfs in de pers. Eén 
klacht, daar lacht men mee. Honderden 
klachten niet, want dat kost stemmen 
en dus ook postjes. En dus deed de 
meerderheid enkele voorstellen tot 
aanpassing.

  In plaats van het forfait te verlagen 
naar 50 euro (zoals de N-VA vroeg) 
wil de coalitie die maar naar 180 euro 
verlagen voor bedrijven die niet in 
de agrarische of recreatieve sector 
werken. En zelfs dit stond fout in hun 
voorstel, waar het cijfer van 200 euro 
te lezen stond.

  In de categorie van de bijberoepen 
is het voorstel om het naar 100 euro 
te brengen. Dat lijkt er al wat meer 
op, maar ligt nog steeds ver van ons 
voorstel van 50 euro.

  Er komt een verlaging van maar liefst 
2 cent (!) per vierkante meter op de 
belasting van de bedrijfsoppervlakte: 
die gaat van 30 cent naar 28 cent.

Met andere woorden: we zitten nog veraf 
van het N-VA-voorstel. Reden genoeg 
voor onze fractie om tegen dit voorstel te 
stemmen.

Inhoudelijk debat doet meerderheid 
pijn

Toen onze fractie het inhoudelijk debat 
hierover aanging, werd de burgemeester 
kwaad. Hij begon een tirade waarin 
de werkgevers als belastingontduikers 
werden afgeschilderd en hij beweerde dat 
ze werknemers als ‘collateral damage’ 
zien. Ook dat de belasting fiscaal 
aftrekbaar is van de bedrijfsbelasting, liet 
hij boos weten. Hij haalde bovendien aan 
dat hij nooit heeft kunnen controleren 

of de bedrijven hun belastingen in het 
verleden correct betaalden en hen daarom 
nu (zonder uitzondering) een hoger tarief 
laat betalen.

Kortom, de leden van de oppositie, het 
publiek en zelfs de eigen meerderheid 
zagen een burgemeester die zijn kalmte 
verloor omdat hij het inhoudelijk debat 
niet aankon. 

Verenigingen moeten ook betalen 
van liberalen

Ondertussen zijn er ook vzw’s 
(verenigingen dus) die deze belasting 
moeten betalen. Volgens Open Vld zijn 
dat ook bedrijven dus moeten ze dus 

ook de forfaitaire 180 euro ophoesten. 
De petanqueclub, de hondenschool, de 
motorclub, de dansclub of een andere 
vzw: of uw vereniging deze belasting 
moet betalen of niet hangt af van de 
willekeur van het gemeentebestuur.  
Want nergens in het reglement staat 
welke vzw wel of niet moet betalen.

Dien bezwaar in als u belasting 
betwist

Krijgt uw vzw deze belasting binnen, 
dan kunnen we u enkel aanraden om 
onmiddellijk bezwaar aan te tekenen.  
De belasting niet betalen, zorgt enkel 
voor extra kosten. Teken dus tijdig 
bezwaar aan en ga desnoods op het 
gemeentehuis zelf langs om daar uitleg te 
vragen. Laat dit op papier zetten, zodat 
u achteraf altijd iets heeft om op terug te 
vallen.

Farid Van Geldorp
Fractievoorzitter N-VA Ham

Welke twee zaken mist u op bijstaande foto? Vorig school-
jaar waren ze er nog, maar vanaf dit schooljaar zijn ze 
verdwenen. Inderdaad, u heeft het goed gezien, de zitbanken 
en de fietsenrek zijn verdwenen. 

Om niet allemaal vast te 
rijden en hopeloos te zoeken 
naar een parkeerplaats is het 
voor de Hamse mobiliteit 
belangrijk dat zoveel mogelijk 
kinderen met de fiets naar 
school gaan. Dit leer je de 
kinderen het beste aan door 
hen al in de kleuterklas 
regelmatig met de fiets naar 
school te laten gaan.

 Zij zijn echter nog te jong 
om dit alleen te doen. De 
N-VA vindt het dan ook 
belangrijk dat er voldoende 
fietsenstallingen zijn aan de 

scholen. Hiervoor ijverden 
wij ook bij de Klimop, waar 
men bij het oorspronkelijke 
ontwerp van de parking 
een fietsstalling vergeten 
was. Nu moeten wij echter 
vaststellen dat de stalling bij 
de Zevensprong verdwenen is. 

Wij hopen dan ook dat 
men terug bij alle scholen 
voldoende fietsstalling 
installeert.

Raf Weltens
Gemeenteraadslid

Wat ontbreekt er op de foto?

 De gemeente moet aan tafel gaan zitten met alle partijen 
om de Grote Laak snel te kunnen zuiveren.

 De N-VA stelde een veel stevigere verlaging van de belasting voor, maar ving bot bij het 
schepencollege.

 Is een motorclub ook een bedrijf? 
Volgens sommige partijen wel.
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Ondernemen zit weer in de lift! In de afgelopen 10 jaar waren er nooit zoveel 
starters met zin om te ondernemen. Voor onze kmo’s werd het aanwerven 

van werknemers een pak goedkoper. En voor grote bedrijven en zelfstandigen 
gingen de sociale bijdragen fors omlaag. Een echte economische boost 

die bedrijven laat groeien, mensen werkgelegenheid biedt en de overheid 
extra inkomsten geeft.

MEER NIEUWE BEDRIJVEN

6,7%
De Verandering Werkt. Ook voor u!

Isabelle Storme 
Jonge starter

Peter Koyen 
Buschauffeur bij De Lijn

Nathalie Pieters 
Poetsvrouw bij het OCMW

Peter Vyncke 
Ondernemer van het jaar

Ontdek hoe deze vier Vlamingen 
de Verandering ervaren op

n-va.be/deveranderingwerkt

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:     /     /


