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

  Raf Weltens 
Afdelingsvoorzitter

Beste inwoners
De Sint heeft het land weer 
verlaten en de eindejaarsperiode 
dient zich aan. In deze periode 
van vrede en verdraagzaamheid 
willen wij vanuit het bestuur van 
N-VA Ham dan ook iedereen 
een zalig Kerstmis en gelukkig 
Nieuwjaar toewensen. 

Ook dit jaar hebben wij ons 
weer ingezet voor u, door op een 
constructieve manier oppositie 
te voeren. Natuurlijk zullen wij 
dit in 2018 verder blijven doen. 
Wij hopen dan ook in oktober op 
uw steun te mogen rekenen.

Raf Weltens
Afdelingsvoorzitter

N-VA Ham uit de startblokken 
Op 14 oktober 2018 verkiezen we met zijn allen opnieuw 21 gemeen-
teraadsleden voor Ham. Zij zullen Ham de daarop volgende zes jaar 
moeten besturen. Wij, als N-VA Ham, hebben alvast een duidelijke visie 
voor onze gemeente. N-VA streeft naar een Ham:

  waar wordt gewaakt over de eco-
nomische welvaart en het sociale 
welzijn en veiligheid van al haar 
inwoners;

  waar zorg wordt gedragen voor de 
hechtheid van onze samenleving;

  waar bewoners trots kunnen zijn 
op kleinschalige, kwalitatief goede 
en gezellige centra met een grote 
verscheidenheid in wonen, winkels, 
en dienstverlenende instellingen;

  waar de zorg voor een aangename 
en gezonde leefomgeving, met aan-
dacht voor natuur en landschap, 
ook een prioriteit is; 

  waar het veilig en goed is om te 
wonen, te werken, je te ontspannen, 
te wandelen, te fietsen...

Kortom, N-VA Ham gaat voor: veilig 
thuis in een welvarend Ham. Wil jij 
samen met ons je schouders mee zet-
ten onder dit project? Dat kan op ver-
schillende manieren. 
Contacteer ons via 
volgend e-mailadres:  
raf.weltens@n-va.be.

Meer weten over 
N-VA Ham?

 www.n-va.be/ham
 N-VA Ham
 @hamnva

N-VA Ham wenst u 
een fijn 2018!
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Drie nieuwe windturbines in Truibroek
Op 5 oktober keurde de Limburgse deputatie na 
een openbaar onderzoek de milieuvergunning 
van Electrabel goed. Daardoor zijn we in Ham 
weer een stap dichter bij de plaatsing van drie 
windturbines in Truibroek. Omdat Ham mee 
participeert in dit project gaf het schepencollege 
geen advies.
De buurtbewoners zijn bezorgd omwille van de onmid-
dellijke nabijheid van de inplanting van de windmolens en 
diende dan ook diverse bezwaren in. Zij vrezen namelijk 
voor geluidshinder en slagschaduw. Vreemd is dan ook dat 
de windsnelheid van molen 2 werd verhoogd (5m/s). Zeker 
als je weet dat dit de molen is die het dichtst bij de huizen 
staat in Homansveld, Nijverheidsweg en Kwamol.

Mensen die mee wensen te investeren in dit project, kunnen 
dit via de coöperatieve vennootschap CoGreen doen. Je 
kan 20 aandelen van 125 euro per stuk aankopen. Je moet 
hiervoor meerderjarig en inwoner van Ham zijn. Wij willen 
je er wel op wijzen dat je hiermee niet rechtstreeks investeert in 
deze windmolen, maar wel via een achtergestelde lening. 

 Roger Vaneerdewegh
 Bestuurslid

Bewoners Homansveld, 
Nijverheidsweg en 
Kwamol tweede keer  
in de kou 

Deze bewoners van Homansveld, Nijverheidsweg 
en Kwamol krijgen behalve de windmolens ook een 
extra omleiding in hun maag gesplitst. Door een 
slechte onderhandeling van de meerderheid wordt 
de Nijverheidsweg geknipt, waardoor de inwoners in 
de toekomst altijd een omleiding van 1,6 kilometer 
moet volgen.

  Op deze drie locaties komen 
straks windmolens.

 Farid Van Geldorp 
Fractieleider

N-VA Ham wenst  
u een prettige Kerst!
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Wat nu met de Kerk?
Door het dalende aantal priesters, de 
krimpende geloofsgemeenschap en de 
hertekening van het parochielandschap, 
komen steeds meer kerken leeg te staan. 
Hierdoor wordt gezocht naar een gehele of 
gedeeltelijke herbestemming van de kerk van 
Kwaadmechelen.

Steun van de Vlaamse overheid.
De Vlaamse overheid steunt de 
herbestemmingen en de hertekening van 
het parochielandschap. Gemeenten en 
kerkbesturen krijgen actieve en financiële 
ondersteuning bij het zoeken naar de neven- en 
herbestemming van parochiekerken.

De herbestemming van de parochiekerk 
van Kwaadmechelen

Tijdens een info -en gespreksavond in de 
kerk, werd de herbestemming voorgesteld 
en toegelicht. Alleen de middenbeuk zou 
afgebroken worden en vervangen worden 
door een glazen constructie. Deze ruimte zou 
dan een multifunctionele invulling krijgen 
voor bijvoorbeeld recepties, vergaderingen, 
huwelijken... De kosten voor deze constructie 
worden geraamd op 1,6 miljoen euro, 
op voorwaarde dat eerst de toren wordt 
gerestaureerd.

Toekomst van kerk Kwaad-
mechelen verzekerd

Sint Lambertus-
kerk krijgt  
herbestemming

De N-VA wenst u in 2018 een veilige thuis in een welvarend Vlaanderen

  Alleen de middenbeuk wordt afgebroken en 
vervangen door een glazen constructie. Deze 
ruimte krijgt een multifunctionele invulling 
voor bijvoorbeeld recepties, vergaderingen, 
huwelijken...

 Jeannine Beckx
 Gemeenteraadslid



We leven langer en blijven ook langer gezond. Dat is goed nieuws. Maar daardoor telt Vlaanderen verhoudingsgewijs ook steeds meer 
gepensioneerden en ouderen. Dat zet een betaalbare ouderenzorg en rechtvaardige pensioenen onder druk. In de N-VA-brochure 
‘Een onbezorgde oude dag’ bundelen Vlaams volksvertegenwoordiger Lies Jans en haar collega’s Peter Persyn en Jan Spooren 
voorstellen die de toekomst van de Vlaamse ouderen veiligstellen:
   ons pensioensysteem verbeteren,
   de vereenzaming tegengaan,
   oog hebben voor het geestelijke welzijn,
   actief ouder worden,
   een gevarieerd zorgaanbod,
   zelf de regie van je oude dag in handen nemen.

De digitale versie van deze brochure kan u downloaden via www.n-va.be/brochureouderen. 
Ontvangt u liever een gedrukt exemplaar? Bestel het via het formulier op www.n-va.be/brochureouderen, 
via een mailtje aan ouderen@n-va.be of telefonisch op het nummer 02 219 49 30.

Veilig thuis in een 
welvarend Vlaanderen
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Een 
onbezorgde 
oude dag
De visie van de N-VA

Bestel 
nu uw 
gratis 

brochure

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:     /     /
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