
HAM
  ham@n-va.be I  www.n-va.be/ham I jaargang 2017 I nr. 3 I november

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

“Ook andere gemeen-
schapszalen kunnen 
uitgerust worden met 
wifi via dit Europees 
project.”

Raf Weltens, gemeenteraadslid

Wifi in de sporthallen 
De aanhouder wint. Nadat de eerste keer de vraag van Raf Weltens op de gemeenteraad 
voor wifi in de sporthallen werd afgewezen wegens te duur, werd deze vraag de tweede 
keer wel positief onthaald. Wij hadden onze vraag dan ook goed voorbereid. Door een 
project van de Europese Commissie kan Ham de volledige installatiekosten voor het op-
zetten van wifi in de sporthallen terugkrijgen van Europa. Men kan hierbij zelfs verder 
gaan en ook alle gemeenschapszalen zoals de Zille, Kristoffelheen en Genedijk uitrusten 
met wifi.

Waar kan het verkeersveiliger in Ham? 
De verkeersdrukte neemt alsmaar toe. Een eenduidig en logisch verkeers-
reglement is een absolute must om de veiligheid van alle weggebruikers te 
waarborgen. Toch zijn er nog veel verkeersonveilige knelpunten in Ham. 
Vaak gaat het over gewijzigde verkeersituaties of plaatsen waar de ver-
keersregels onduidelijk of onlogisch zijn.

Jij kan helpen om al deze gevaarlijke 
punten binnen Ham in kaart te bren-
gen. Ken je een situatie waar de regels 
niet logisch zijn of waar er een onveilige 
verkeerssituatie is? Geef dit dan door 
aan N-VA Ham, zodat we van Ham een 
veiligere gemeente kunnen maken. Zo 
ijveren we samen voor een veilig auto-, 
fiets- en wandelverkeer in Ham.

Beste inwoners,

De herfst heeft zijn intrede gedaan 
en onze kinderen zitten terug op 
de schoolbanken. Voor vele is het 
dagdagelijkse leven terug begon-
nen, maar er is toch ook nog een 
aantal veranderingen op til.

Zo staan er in Ham nog enkele 
grote wegenwerken op stapel 
waarover je meer kan lezen op 
pagina twee. Er is de kerk van 
Kwaadmechelen die men voor 
de helft wil slopen, om daar 
vervolgens een expositieruimte 
te bouwen. Onze kinderen van 
basisschool De Zevensprong zijn 
hun laatste schooljaar gestart in 
de Stationsstraat. En ten laatste 
tegen eind 2018 moet het OCMW 
zowel politiek als ambtelijk sa-
mengaan met de gemeente.

Vanuit N-VA Ham zullen wij deze 
dossiers, samen met u, van nabij 
blijven opvolgen. Heb jij vragen, 
voorstellen of opmerkingen over 
deze dossiers of andere zaken 
binnen Ham? Neem dan zeker 
contact op met een van onze 
mandatarissen. Samen gaan we 
voor een beter Ham. 

Raf Weltens
Voorzitter N-VA Ham

  Geef verkeersonveilige locaties of jouw suggesties door:
E-mail: raf.weltens@n-va.be
Adres: Gerhees 84, 3945 Ham 
Of geef het af aan één van de lokale N-VA-mandatarissen.
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Samen met de doortrekking worden ook de kruispunten met de Snelwegstraat, Aubruggestraat, Nijverheidsweg en Wasseven aangepast:

  Het kruispunt met de Snelwegstraat wordt heringericht tot een volwaardig vierarmenkruispunt met verkeerslichten. 
  De Aubruggestraat en de Nijverheidsweg worden ‘geknipt’. In de toekomst zullen enkel nog fietsers en voetgangers er de N73 kunnen 
kruisen via nieuwe fietstunnels. 
  De Nijverheidsweg zal ook aantakken op de nieuwe weg. Deze T-kruising zal worden ingericht met verkeerslichten. 
  Ook het kruispunt Wasseven zal beveiligd worden met verkeerslichten om de doorstroming te verbeteren.

Werven in Ham
Op vlak van mobiliteit en infrastructuur staat er de komen-
de tijd heel wat te gebeuren in Ham. N-VA-fractieleider Farid 
Van Geldorp stelt de belangrijkste werven aan u voor. 

1  N73
Het tracé, met inbegrip van twee bruggen en het verhoog-
de talud, liggen er al 40 jaar ongebruikt bij. Destijds was het 
traject onderdeel van de geplande oost-westverbinding Kesse-
nich-Tessenderlo. Het laatste deel werd echter nooit gerealiseerd. 
Uiteindelijk zijn de intergemeentelijke commissie Tessender-
lo-Ham-Beringen en het Agentschap voor Natuur en Bos over-
eengekomen om de weg gedeeltelijk aan te leggen. 

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken (N-VA) in-
vesteert hiermee 8 213 265 euro in een vlotter en veiliger verkeer 

voor Ham. Dit project geeft ook een boost aan de lokale econo-
mie. Een heel gerichte injectie in de toekomst van Limburg.  
 
Concreet
Tussen de E313 en de Nijverheidsweg komt de N73 op het be-
staande talud te liggen en zal er gebruik gemaakt worden van de 
brug over het Albertkanaal. Ter hoogte van de Nijverheidsweg 
zal de N73 afbuigen om samen te vallen met de Zeventig Zillen-
weg tot aan het kruispunt met Wasseven/Olmsesteenweg. 
Ook de T-kruising met de Nijverheidsweg krijgt verkeerslichten. 

2  Brug over het Albertkanaal (N141)
De huidige beperking in doorvaarthoogte en breedte onder de 
bruggen vormt een knelpunt voor de binnenscheepvaart op het 
Albertkanaal. Door deze te verhogen, zullen er in de toekomst 
grotere schepen kunnen passeren. De nieuwe brug zal worden 
gebouwd naast de bestaande. Nadat deze in gebruik is genomen, 
wordt de oude brug afgebroken. Hierdoor blijft de hinder tijdens 
de werken beperkt.

Wijzigingen aan de N141
Naast de rijweg komen er vrijliggende eenrichtingsfietspaden. 
De aansluitingen van de Dijkstraat en de Vertjenstraat op de 
N141 in de directe omgeving van de brug verdwijnen net als 
de aansluiting van de Zwartenhoekstraat op de Vertjenstraat 
nabij het Albertkanaal. De Dijkstraat, ten noorden van de 
Veldhovenstraat, wordt doodlopend en krijgt ter hoogte van de 
laatste bebouwing een keerpunt. Het bestaande profiel van de 
Vertjensstraat blijft behouden en de straat wordt enkel onder 
de N141 doorgetrokken zodat het doodlopende deel van deze 

straat aangesloten blijft. De voorbereidende werken starten al in 
september 2017 en zijn voltooid in april 2020.

Over fase 2 kunnen we heel kort zijn: er is over deze plannen nog 
niets op de gemeenteraad verschenen. Het project zit voorlopig 
nog in de planfase.

 Farid Van Geldorp 
Fractieleider

  Het kruispunt Wasseven krijgt binnenkort verkeerslichten.   Ook de T-kruising met de Nijverheidsweg krijgt verkeerslichten.

  Er komt een nieuwe, hogere brug over het Albertkanaal. Zo 
kunnen er in de toekomst grotere schepen passeren.
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Groene zone in Truibroek
Het bedrijventerrein Truibroek bevindt zich in de vallei van de Grote Beek. Het is een aantrekkelijk 
industrieterrein van meer dan 60 voetbalvelden groot waar in totaal 19 bedrijven gelegen zijn. Er is 
bovendien nog heel wat open ruimte. Die ruimte kan ingevuld worden met groen. 
De vrije oppervlakte is 25 procent van de totale oppervlakte. 
Door de grote vrije ruimte zijn er kansen voor de natuur, zeker 
om de biodiversiteit in de vallei van de Grote Beek te behouden 
en te vergroten. De bedoeling is te streven naar gezamenlijk 
natuurbeheer, met aandacht voor inheemse soorten zoals de 
Kamsalamander. 

Maar ook voor bestuivende insecten zoals bijen, hommels en 
vlinders. Cruciaal hierin is de wetgeving over het bermbeheer. 
Die regels zorgen voor de overgang van een soortenarm gazon 
naar een soortenrijke bloemenweide, met duizenden wilde 
bloemen.
 
Ook voor Truibroek is er zo’n landschapsplan met enkele 
richtlijnen. Het gaat dan bijvoorbeeld om een verplichte 
vergroening met rond het containerpark een groene zone van 
vijftien meter breed met aanplanting. Maar wat stellen we vast: 
  De bufferzone aan het containerpark is nog niet beplant. 
  Er is geen communicatie met de bedrijven over 

aanplantingen.

  Er is geen bermbeheer.
  Er is geen beplantingsplan. Nochtans is dit verplicht voor 

ieder bedrijf.

We kunnen dus besluiten dat het bestuur de richtlijnen van zijn 
eigen landschapsplan niet opvolgt noch invult.

Op 11 juli was er weer een talrijke opkomst op het kerkplein 
om onze Vlaamse feestdag te vieren. Met een pannen-

koek en een drankje werd er gepraat over waar we 
met Ham naar toe moeten gaan. En onder-

tussen konden de kinderen zich uitleven 
op het springkasteel. 

11 juli groot feest in Ham

“Het bestuur volgt 
de richtlijnen van 
zijn eigen land-
schapsplan niet.”

Jeannine Beckx  
Gemeenteraadslid



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

Verantwoordelijkheid voor welvaart
Met de N-VA in de regering groeit de economie, stijgen de lonen en komen er duizenden jobs bij. Vlaanderen 
investeert bovendien in vlotte mobiliteit, in sociale maatregelen en in de kwaliteit van ons onderwijs. Maar 
het economische herstel is pril en kwetsbaar. We moeten de moed hebben om de sociaal-economische 
hervormingen door te zetten. Als we Vlaanderen welvarend willen houden, zal het van de N-VA en de N-VA 
alleen afhangen.

Vlaamse identiteit 
Gemeenschapsvorming is de kern van de N-VA-ideologie. En het cement van die gemeenschap is een verlicht 
burgerschap, gebouwd op identiteit. Wij zijn de enigen die dat durven zeggen en daar ook naar handelen. 
Vlaanderen is een gastvrij land, waar iedereen die zijn of haar kansen grijpt en onze manier van leven een 
warm hart toedraagt alle dromen kan waarmaken. Wie de Vlaamse identiteit wil omarmen, heeft dus maar één 
keuze. Een keuze voor de N-VA.

Een veilige thuis
Na jaren van verwaarlozing investeren we weer in onze veiligheid, in de politie en het leger. We pakken ook 
de massamigratie kordaat aan. Maar de uitdagingen op het vlak van veiligheid blijven groot. De N-VA zal geen 
millimeter toegeven aan terrorisme en extremisme. We willen justitie de middelen geven om criminelen snel 
en streng te bestraffen. En door onverhard de strijd tegen drugs te voeren, gaan we de ontwrichting van de 
samenleving tegen. Voor uw veiligheid bent u dus bij de N-VA aan het goede adres.

“Wilt u een welvarend, solidair 
en veilig Vlaanderen? Omarmt 
u de Vlaamse identiteit? 
En wilt u een zelfstandig  
Vlaanderen? Versterk dan 
onze rangen. Want de beste 
garantie voor Vlaanderen is 
de N-VA.”

Bart De Wever, N-VA-voorzitter

2017-09_VVV.indd   1 17/10/2017   9:27:01




