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

11 juli: ook jouw Vlaamse feestdag! 

Op 11 juli is het onze Vlaamse feestdag en dat dient gevierd te worden. Daarom 
nodigen wij u van harte uit op het Kerkplein van Oostham. 

Hier kan je van 13 uur tot 18 uur genieten van een drankje, een hapje en kinderanimatie. Voor 
klein en groot: altijd een feest. 

Natuurlijk is er ook altijd de mogelijkheid om met een van onze gemeenteraadsleden een babbeltje 
te slaan. Interesse in de Hamse politiek? Kom dan zeker eens langs. Dan bekijken we samen hoe jij 
hier aan kan meewerken.

Voor iedereen die langskomt hebben wij ook een klein aandenken (zolang de voorraad strekt).

Ham: fietsparadijs
Na de opfrissing van het toeristisch fietspad op de oude spoor-
wegbedding zorgt de N-VA nu voor nog meer fietsplezier. Vlaams 
minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) verhoogt namelijk het 
investeringsbudget voor de fiets naar een historisch hoog niveau. 
En dat gaan we ook in Ham merken. 

De komende jaren (tot 2019) vloeit er 200 000 euro Vlaams geld 
naar nieuwe fietspaden, voorbereidende studies en onteigeningen 
voor toekomstige fietsprojecten in Ham. Fietsen wordt dankzij deze 
Vlaamse investering vlotter en veiliger. 

N-VA Ham ijvert al lang voor meer fiets- 
investeringen. Snelle en comfortabele fiets-
verbindingen maken fietsen aantrekkelijker. 
Maar deze investeringen verhogen ook de 
verkeersveiligheid in Ham.

 Vlaanderen trekt 200 000 euro uit voor Hamse fietspaden. Raf Weltens
N-VA-gemeenteraadslid
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Weekendhuisjes Gerhees: 
eindelijk einde aan  
wanbeleid?
Gerhees is de poort van het Landinrichtingsproject 
Grote Nete Gebied. Klinkt fantastisch, deze poort 
tot de groene long van een boeiend en gevarieerd 
landschap. Maar wie Gerhees zegt, zegt ook  
weekendverblijven. Nu het gemeentebestuur daar 
eindelijk – na 50 jaar wanbeleid – aandacht aan 
besteedt met een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan, 
gaat de N-VA na of er écht sprake is van een  
kentering in het beleid.

Het gemeentebestuur wil in de eerste plaats de weekendzone in 
stand houden. De zone wordt niet alleen heringericht, maar zal 
ook met ca. drie hectare uitgebreid worden. Met die doelstelling 
in het achterhoofd neemt Ham de volgende maatregelen:

  De gemeente zal de toegangswegen onteigenen en aankopen.
  Nutsvoorzieningen, water en elektriciteit worden aangelegd.
  Er komt een groene corridor die aansluit op het achterliggend 

natuurgebied.
  Weekendhuisjes die op een plek liggen die strijdig is met de 

wet, krijgen een nieuwe locatie.
  Voor deze herlocatie wordt een weiland van drie hectare  

onteigend en verkaveld.

De visie van de N-VA
Hoewel N-VA Ham ook vindt dat er eindelijk een degelijk beleid 
gevoerd moet worden voor de weekendhuisjes en het natuur- 
gebied, betwijfelen we sterk of de huidige maatregelen de beoogde 
doelstelling zullen halen. Dit zijn onze voornaamste opmerkingen:

  De groene corridor is te klein om een veilig onderkomen te 
bieden aan de fauna en flora in het gebied.

  Weilanden hebben hun eigen, specifieke flora en fauna, die 
steeds zeldzamer wordt. Zo’n weiland onteigenen bedreigt het 
voortbestaan van deze fauna en flora in ons dorp ernstig.

  Ook het kostenplaatje voor de onteigeningen, nutsvoorzienin-
gen en inrichting van de wegen is een reden tot bezorgdheid.

Gemeenteraadsleden breken de Islamitische vasten
Na de gemeenteraad van 1 juni nodigde de gemeentelijke integratiedienst de gemeenteraadsleden uit om deel te nemen aan 
een iftar-maaltijd. Onze fractie ging met plezier in op deze uitnodiging. De N-VA-raadsleden maakten er kennis met rituelen 
en gebruiken van de ramadan. En natuurlijk ook met de lekkere Turkse en Marokkaanse keuken.

Wat is een iftar-maaltijd?
Een iftar is de maaltijd die gedurende de ramadan door moslims genuttigd wordt direct na zonsondergang. Tijdens de 
vastenmaand eten en drinken moslims niets tussen dageraad (ruim voor zonsopkomst) en zonsondergang.

Meer aandacht voor onroerend erfgoed in Ham
Vlaams minister-president Geert Bourgeois, ook bevoegd voor onroerend erfgoed, erkent tien intergemeentelijke onroerend 
erfgoeddiensten (IOED’s). Eén daarvan is het Regionaal Landschap Lage Kempen, dat werkzaam is in de gemeenten Bocholt, 
Halen, Ham, Hamont-Achel, Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren, Leopoldsburg, Neerpelt en Zonhoven.

Er zijn heel wat taken die een erkende IOED op zich kan nemen. 
We denken daarbij aan de inventarisatie van lokaal erfgoed, 
beschermingsinitiatieven samen met de gemeenten, het geven 
van advies en info over onroerend erfgoed, het opstellen van 
beheersplannen, de uitbouw van een lokaal consultatienetwerk 
en sensibiliseringsacties op bijvoorbeeld Open Monumentendag, 
Dag van het Park of tentoonstellingen. 

In totaal zijn er in Vlaanderen nu 23 erkende IOED’s die 
werken voor 162 gemeenten. Meer dan de helft van de Vlaamse 
gemeenten maakt op die manier deel uit van een IOED.

N-VA Ham werkt vanuit de IOED Regionaal Landschap Lage 
Kempen mee aan het erfgoed van Ham. Gemeenteraadslid Farid 
Van Geldorp is namelijk een adviserend lid van de organisatie. 
Het betreft een onbezoldigd mandaat.

 Jeannine Beckx 
N-VA-gemeenteraadslid

 Farid Van Geldorp 
    Adviserend lid IOED Regionaal     
    Landschap Lage Kempen



3DENKEN.DURVEN.DOEN.

www.n-va.be/ham

Mooie toekomst voor Toekomst Geneberg
Toekomst Geneberg is meer dan alleen een voetbal-
club. Het is ook een wijkcomité, een carnavalspartij 
en nog zoveel meer. Daarom is N-VA Ham blij dat de 
toekomst van Toekomst Geneberg is opgeklaard.  
Toekomst Geneberg kon, met de steun van de  
gemeente, een overeenkomst sluiten met de verkopers. 

De gemeente geeft hiervoor 50 000 euro en staat bovendien borg 
voor een lening van 140 000 euro. De N-VA vindt deze wijk- 
werking zeer belangrijk. We kunnen dit besluit dan ook alleen 
maar toejuichen. Wij wensen Toekomst Geneberg een mooie  
toekomst toe.

Farid Van Geldorp
N-VA-fractieleider

Natuurherstel in Hamse vijvers
Zoals u al meermaals kon lezen in ons huis-aan-huisblad ligt de natuur ons nauw aan het hart. Daarom doen wij regelmatig voor-
stellen die de natuur ten goede komen. Hier willen we echter een initiatief van het Regionaal landschap lage Kempen belichten. In 
Geneberg werden zeven voormalige weekendvijvers namelijk omgevormd om ieder diertje zijn pleziertje te gunnen. 

Zoals u op pagina 2 kan lezen wenst het Hamse gemeentebestuur drie hectare weiland op te offeren voor bijkomende weekend- 
huisjes, terwijl dit natuurherstel duidelijk aantoont dat het ook anders kan.

Meer initiatieven van Regionaal landschap lage Kempen in Ham kan je lezen op www.rllk.be/in-uw-buurt/ham.

Willy Geenen
N-VA-bestuurslid

N-VA Ham wenst u 
een mooie zomer en  
een fijne vakantie!



Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

Meer slagkracht voor Inspectiediensten Dierenwelzijn
Ben Weyts investeerde daarnaast fors in extra mankracht voor de 
dienst Dierenwelzijn. Zo kan Vlaanderen nog kordater optreden tegen 
dierenbeulen. Een echte dierenpolitie is daarmee niet veraf meer.

“We moeten echt laten zien dat dierenmishandeling niet meer wordt 
getolereerd in Vlaanderen”, vindt de minister. “En de ambitie van deze 
Vlaamse Regering eindigt niet bij een hoger aantal boetes en sancties 
tegen dierenleed. Op vlak van dierenwelzijn moet Vlaanderen aan- 
knopen bij de Europese koplopers.”

Onverdoofd slachten verboden vanaf 2019
“Kort na mijn aantreden als minister maakte ik al duidelijk dat het 
onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren zou worden verboden”, 
vertelt minister Weyts. “Deze lente bereikte ik een akkoord over een 
totaalverbod op onverdoofd slachten. Ook in slachthuizen.”

Vanaf 1 januari 2019 komt er een einde aan deze (momenteel nog 
massaal gangbare) praktijk in de slachthuizen. “Ik hoop dat er heel 
brede steun komt voor deze hervorming, ook van de oppositiepartijen”, 
zegt Ben Weyts.

“Vlaanderen neemt het voortouw 
voor meer dierenwelzijn. Daarop 
mogen we allemaal trots zijn.” 

Minister Ben Weyts strijdt tegen dierenleed
Sinds Ben Weyts in 2014 aantrad als eerste Vlaamse dierenminister, staat het thema dierenwelzijn echt op de kaart.  
De minister voert beleid voor álle beestjes, van gezelschapsdieren over landbouwhuisdieren tot exotische dieren en 
proefdieren. Met resultaat. Zo kwam er dit jaar een historische doorbraak in het dossier over onverdoofd slachten.

Foto: Anne Deknock


