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N-VA zet Hamse politiek in beweging
Beste inwoners,

Ook in 2017 zal N-VA Ham 
weer haar beste beentje voor-
zetten voor u. In de gemeen-
teraad stellen wij constructief 
vragen om zaken in beweging 
te brengen. Zo kwamen er in 
2016 dankzij de N-VA levens-
reddende hartritmetoestellen. 
En dat is niet het enige.

Op vraag van enkele Hamse sportclubs hamerden we er succes-
vol op dat het reglement van de sporthallen werd gewijzigd.  
Voor deze sporthallen (en voor alle Hamse zalen) vroegen  
wij ook gratis wifi. Voorlopig wijst de meerderheid dit voorstel 
nog af, maar we blijven doorzetten. 

Een duidelijker overzicht van welke mandataris welke mandaten 
bezit en welke vergoedingen daaraan vasthangen, vroegen we al 
sinds 2012. In een volgend gemeentelijk infoblad zal die lijst nu 
eindelijk geplaatst worden.

En de invloed van 
de N-VA reikt ver-
der dan de gemeen-
tegrenzen. Dankzij 
de inspanningen 
van Vlaams minister van Werk Philippe Muyters zal Nike bij-
komend investeren in Ham. Hierdoor wordt de werkgelegenheid 
niet alleen gegarandeerd, maar zelfs verder uitgebreid. N-VA 
Ham kan dit enkel toejuichen. We onderhouden dan ook goede 
contacten met de lokale Unizo-afdeling.

Wandel je mee door de bloesems in Mettekoven?
Het kleine dorpje Mettekoven (Heers) straalt een Provençaalse 
warmte uit. Met zijn zacht heuvelend landschap en imposante 
vierkanthoeves lijkt het wel of de tijd hier heeft stilgestaan.

Onze wandeling vertrekt vanuit het centrum van Mettekoven en 
voert je mee langs de mooie natuurgebieden in deze streek. Wie 
weet zie je wel een leeuwerik, torenvalk of buizerd, ontmoet je 
een pad of kamsalamander en ontdek je de burcht van een das. 
En dat in een overweldigende zee van bloesems.

Na de wandeling genieten we na met een gezellig drankje, een 
losse babbel met jouw gemeenteraadsleden en – voor de liefheb-
bers – een etentje in Chateau de la Motte. Voor de kinderen is 
hier een kleine speeltuin. 

Vergeet zeker niet je wandelschoenen, veldgidsen, verrekijker en 
regenkledij mee te brengen.

Hartritmetoestellen, een nieuw 
sporthalreglement, bijkomende  
investeringen van Nike: de N-VA 
zorgt voor positieve verandering! 
Raf Weltens, Voorzitter N-VA Ham & gemeenteraadslid  

 Wil u ook deel uitmaken van dit fantastisch N-VA-verhaal, dan 
kan u altijd contact opnemen met een van onze bestuursleden. Hun 
gegevens vindt u op onze vernieuwde website www.n-va.be/ham.

 Info en afspraken:
willy.geenen@n-va.be - 011 34 36 74
roger.vaneerdewegh@n-va.be
0479 65 68 47

ZATERDAG
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Samenkomst  

en vertrek: 9 uur 
Kerkplein Oostham

E-shops ook welkom in Ham p.2 Kan de gemeente de rekeningen betalen? p.3



2 DENKEN.DURVEN.DOEN.

ham@n-va.be

N-VA pleit voor DC Flanders 
e-com 
Buitenlandse webwinkels gaan vandaag lopen met 53,7 procent 
of 7,8 miljard euro van al onze internetaankopen. “Dat kost ons 
14 000 jobs, tegen 2019 zelfs 20 000 als er niet snel veranderingen 
komen”, zei Grete Remen, Vlaams Parlementslid  voor de N-VA en 
bedrijfsleider van Damhert in Heusden-Zolder). Grete wil dat er 
dringend beleidsinitiatieven worden genomen om onze retailers te 
ondersteunen bij de digitale omslag die ze moeten maken.

Ook in Ham zijn lokale winkels van levensbelang. Lokale  
handelszaken spelen een belangrijke rol in het sociale weefsel  
van de gemeenschap. Momenteel staan er in Ham een aantal 
handelspanden leeg. De Hammenaren en onze bedrijven moeten 
dan ook op een intelligente manier de band met de reële economie 
herstellen en zich intens met de sociale verworvenheden van de 
regio bezighouden.

 Raf Weltens (voorzitter N-VA Ham), Grete Remen (Vlaams  
Parlementslid), Bart Lodewyckx (Unizo Limburg), Bart Wijckmans 
(Unizo Ham) en Jeannine Beckx (N-VA-gemeenteraadslid).

Zettersprijskamp  
groot succes!
Op vrijdag 10 februari hield N-VA Ham haar eerste 
zettersprijskamp. Het werd een gezellige avond waarbij 
de deelnemers duchtig zetten voor kippen. 

Was u er niet bij? Niet getreurd: volgend jaar plannen 
we een nieuwe editie waarop u van harte welkom bent.

Wilde bloemen langs de straat:  
moet kunnen!

Eerste hulp bij ‘onkruid’
Pakweg een eeuw geleden barstten onze 
dorpskernen, wegbermen en weilanden van 
margrieten, of paardenbloemen. Al deze bloempjes 
zijn belangrijk voor de overleving van bestuivende 
insecten als bijen of vlinders. Nu dit ‘onkruid’ 
steeds vaker bestreden wordt, zien we her en der 
insectenhotels opduiken. Een goede zaak, maar nog 
beter is gewoon de gifspuit achterwege laten, zodat 
duizenden wilde bloemen kunnen bloeien.

Vlaanderen verbiedt nu al het gebruik van pesticiden op alle 
domeinen, dus ook langs de straatkant. Een drie meter brede 
zone aan uw huis, ook als u daar zelf kiezel of een andere 
verharding aanlegde, valt eveneens onder deze wetgeving. Daar 
mag dus niet gesproeid worden.

De N-VA is de mening toegedaan dat wilde bloemen in het 
straatbeeld best moeten kunnen. Zowel het gemeentebestuur als 
de burgers kunnen hun steentje bijdragen aan een boeiend en 
gevarieerd   landschap. De bijen, hommels, vlinders en vogels 
zullen ons er erg dankbaar voor zijn.

 Meer wilden bloemen langs de weg zijn essentieel voor het 
overleven van insecten.
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Heeft Ham genoeg marge om de rekeningen te betalen?
Het is voor de gemeente belangrijk dat ze ook op lange termijn 
de rekeningen kan blijven betalen. Ham moet dus de tering naar 
de nering zetten en de inkomsten en uitgaven structureel gezond 
houden. Net zoals dat in uw gezin de normaalste zaak van de 
wereld is eigenlijk. 

Maar dit jaar is er in Ham iets vreemd aan de hand bij het 
OCMW. De inkomsten voor het OCMW worden geraamd op 
2,75 miljoen euro en de uitgaven op 2,66 miljoen. Daar komen 
nog de nog de terugbetalingen van leningen bij, een bedrag van 
net geen 95 000 euro. Daardoor heeft het OCMW dit jaar een 
begrotingstekort van iets meer dan dan 6 600 euro.

De oorzaak daarvan ligt grotendeels bij het gemeentebestuur. 
Dat voorziet dit jaar immers 150 000 euro minder voor het 
OCMW dan oorspronkelijk beloofd in de meerjarenbegroting. 

Net zoals iedereen heeft ook het OCMW trouwens wel eens  
onvoorziene kosten. Zo heeft het 
OCMW nood aan een nieuw software-
programma. Tellen we de kostprijs 
daarvan bij de begroting dan loopt het 
tekort al op tot 19 000 euro. En het jaar 
is nog maar drie maanden ver.

Wist je dat ...
 …  minister Weyts 12,5 miljoen euro investeert in fietssnelwegen? Ook in Ham verbetert dat het comfort voor de 

zwakke weggebruiker.

 …  de N-VA maar liefst 43 761 euro opgehaald heeft voor Music for Life?

 …  er 2 000 jobs zijn bijgekomen in de ontwrichte zone Limburg?

 …  onze burgemeester er volgens zowel TVL, Het Belang van Limburg als Het Nieuwsblad in slaagde een 
dronken persoon met een auto de baan op te sturen?

 …  fase 2 van de werken aan de N141 uitgesteld zijn tot ten minste 2020? De werken aan de N73 gaan wel dit 
jaar nog van start. 

 Farid Van Geldorp Fractieleider N-VA Ham

 Werner Janssen Kamerlid

Kamerlid Werner Janssen:

Bereken sociale bijdragen 
zelfstandigen op  
maandelijkse basis
Zelfstandigen die zwaar ziek zijn en geen inkomsten meer 
hebben, kunnen een vrijstelling krijgen voor het betalen van hun 
sociale bijdragen. Door een hiaat in de wet vallen vele zelfstandi-
gen echter uit de boot. N-VA-Kamerlid Werner Janssen wil met 
een wetsvoorstel hieraan tegemoetkomen. “Sociale bijdragen 
moeten op maandelijkse basis berekend worden en niet langer 
per kwartaal. Zo kunnen meer zelfstandigen een beroep doen op 
de vrijstellingsregels en toch sneller opnieuw aan de slag gaan.”

Ook wanneer ze ziek zijn moeten zelfstandigen sociale bijdra-
gen per kwartaal betalen. Een vrijstelling bekomen ze enkel in 

ernstige gevallen. Voor het kwartaal waarin zij ziek zijn, zijn 
dan geen sociale bijdragen vereist, maar bouwen ze wel sociale 
rechten op. Deze regeling geldt enkel voor zelfstandigen die ar-
beidsongeschikt worden in de eerste maand van het kwartaal en 
opnieuw aan de slag gaan in de laatste maand van het kwartaal. 
Wie drie maanden ziek is over twee kwartalen gespreid, betaalt 
sociale bijdragen voor twee kwartalen, maar kan toch geen 
gelijkstelling wegens ziekte bekomen.

Met mijn wetsvoorstel wil ik een einde maken aan situaties 
waarbij geneesheren een zelfstandige adviseren om een nood-
zakelijke operatie of hun terugkeer in hun zaak met een paar 
weken uit te stellen. “Zelfstandigen 
hebben geen tijd om ziek te zijn, zegt 
men wel eens. Maar als ze het wel zijn, 
mag de overheid hun verzorging of de 
terugkeer in hun zaak niet in de weg 
staan”, besluit Janssen.



De Verandering Werkt.
Ook op het vlak van asiel & migratie en veiligheid.

Het lakse beleid van vorige regeringen maakte van België de ideale 
uitvalsbasis voor terroristen.

Dankzij N-VA-minister Jan Jambon wordt er eindelijk weer 
geïnvesteerd in veiligheid. In technologie, zoals een nationaal 
cameraschild en de uitwisseling van passagiersgegevens.

Maar ook in mensen, voor meer blauw op straat. Onze inlichtingen-
diensten en het gerecht krijgen meer armslag in de strijd tegen terreur. 
Terugkerende IS-strijders worden achter tralies gezet. Die investeringen 
komen niets te vroeg. Want structurele maatregelen zorgen voor een 
veiligere samenleving.

Met een streng maar rechtvaardig asiel- en migratiebeleid is 
Theo Francken erin geslaagd de enorme vluchtelingencrisis 
te bezweren. Daarbij maakt hij komaf met de valse oplossingen 
uit het verleden. 

Vandaag is er bed, bad en brood voor iedereen die op de vlucht is 
voor oorlog en geweld. Maar grootschalige regularisatiecampagnes 
zijn verleden tijd. In de plaats kwamen er ontradingscampagnes, een 
tijdelijk vluchtelingenstatuut, een nieuwkomersverklaring. 

Met als onmisbaar sluitstuk: een correct maar krachtig 
terugkeerbeleid dat focust op criminele illegalen en alle records 
doet sneuvelen.

Ontdek hoe Theo Francken en Jan Jambon de Verandering waarmaken op www.n-va.be/deveranderingwerkt

Theo Francken
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie.

Jan Jambon
Vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid.

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:     /     /
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