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Theo Francken komt naar Beringen 

Theo Toert 

Op dinsdag 29 mei 2018 komt staats-
secretaris voor Asiel en Migratie Theo 
Francken naar Beringen. Hij zal zijn 
beleid toelichten dat zacht is voor de 
kwetsbaren, maar hard voor diegenen die 
misbruik maken van onze gastvrijheid. 
De toegang is gratis, maar inschrijven 
is verplicht. Dit kan via het e-mailadres 
theotoertwestlimburg@gmail.com. Uw 
inschrijving is pas geldig na bevestiging. 

DINSDAG

29 mei 2018
20 uur

Casino

Beste inwoner, 
Vandaag mag ik je weer welkom heten in ons eerste huis-aan-huisblad van 
dit verkiezingsjaar. Een jaar waarin de andere partijen plots doen wat wij 
al altijd voor u doen: de inwoner centraal zeten. We krijgen vaak de vraag 
wat we de afgelopen jaren voor u gedaan hebben. Zoals we vier keer per 
jaar in ons blad toelichten, hebben we constructief oppositie gevoerd. We 
hebben dan ook een aantal zaken uit ons programma kunnen verwezen-
lijken zoals:

Maar we hebben jammer genoeg niet alle zaken kunnen realiseren. De 
N-VA heeft ook nauwgezet het beleid van de meerderheid geëvalueerd. 
Enkele voorbeelden hiervan zijn:

Constructief oppositie voeren, houdt ook in dat we alternatieven naar 
voren schoven. Een overzicht:

Realisaties

  Plaatsing van AED-toestellen

  Afschaffing van de dienstenbelasting

  Aanleg van de fietsautostrades via 
de Vlaamse overheid

  Plaatsing van ANPR-camera’s

  Zorgen dat er geld is om de N73 aan 
te leggen 

  Aanleggen van de missing links in het 
lokale fietsnetwerk

 Evaluatie beleid meerderheid

  De werken aan de gewestweg. Deze 
hebben onder meer veel te lang ge-
duurd wegens een gebrekkige planning

  De bedrijfsbelasting die ingevoerd is

  De belasting op onbebouwde percelen

  Afschaffing van de sport- en  
cultuurcheck

  Verkoop van de schoolgebouwen en 
andere gronden

Alternatieven die we naar voren schoven

  Wifi voor de sporthallen

  Finse piste terug gelijk maken

  Stoeltjes in de tribune verhogen 
om het comfort van het publiek te 

verhogen

  Tweede beach-volleybalveld

  De scherpe kanten van de verwar-
mingselementen afschermen

Raf WELTENS
Afdelingsvoorzitter

De N-VA heeft een 
hart voor Ham
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ANPR-camera’s zullen Ham veiliger maken
Er zijn plannen om in 2018 ANPR-camera’s te plaatsen op het grond-
gebied van de politiezone Beringen-Ham-Tessenderlo. Deze nieuwe ge-
neratie camera’s kan niet enkel de nummerplaat herkennen, maar ook 
de kleur of het merk van een wagen. Op het grondgebied van Ham gaan 
er drie camera’s komen: bij Total, op de Staatsbaan en op de Heppense-
steenweg. Voor de nieuw aan te leggen N73 wordt dit nog onderzocht, 
omdat als men met vrachtwagensluizen gaat werken, deze camera’s er 
automatisch komen. Op- en afritten van autosnelwegen vallen dan weer 
onder de bevoegdheid van de federale politie.

“De voorbije jaren is het aantal ANPR-ca-
mera’s sterk gestegen. Liefst 91 procent van 
de politiezones of lokale besturen heeft het 
aantal camera’s verhoogd in deze legisla-
tuur. Voor 2012 hingen er 973 camera’s en 
dat aantal is de afgelopen vijf jaar meer 
dan verdrievoudigd”, zegt politieraadslid 
Farid Van Geldorp. “Onze politiezone in-
vesteert hier een bedrag van 550 000 euro 
om onze wegen veiliger te maken. Maar 
tegelijk overleggen we met de naburige 
politiezones om ook met hen afspraken te 
maken over de locaties van de camera’s. 

Zo is er op de grens tussen Oostham en 
Balen-Olmen al een ANPR-camera van de 
politiezone Balen-Dessel-Mol geplaatst. 
Ook worden signalementen over de poli-
tiezones gedeeld”

Rondtrekkende bendes
“De camera’s registreren dus niet alleen de 
snelheidsduivels of onverzekerde voertuigen, 
maar zijn ook een handig hulpmiddel in de 
strijd tegen criminaliteit. Wanneer een num-
merplaat wordt gelezen die als gestolen werd 
opgegeven, geeft dit automatisch een alarm 
bij de politiediensten. Zo kan die onmiddel-

lijk reageren. Ook in gerechtelijke onderzoe-
ken naar feiten gepleegd door bijvoorbeeld 
rondtrekkende inbrekersbendes zijn deze 
camera’s zeer nuttig.”

Wanneer de camera’s geplaatst zullen wor-
den, is nog niet duidelijk. “Onze politiezone 
gaat een aanvraag indienen, maar aange-
zien het om nieuwe (en betere) voorwaar-
den gaat, kan het zijn dat er een toevloed 
aan aanvragen is, waardoor de leverancier 
mogelijk met wachtlijsten moet werken.”

Farid VAN GELDORP, Politieraadslid

Tips en voorstellen voor meer groene  
open ruimtes in Ham
Het behoud van de natuur in onze open ruimte moet centraal staan in het gemeentelijk beleid.  
Belangrijk daarin is de teruggang van de biodiversiteit te stoppen en de overleving van bijen,  
bestuivende insecten, vlinders en zelfs andere grotere diersoorten te bevorderen.

Alle hulp is welkom
Het is duidelijk dat dit doel niet alleen de landbouw of 
natuurverenigingen aangaat. Het is aan ieder van ons om 
actie te ondernemen. Hoeveel inwoners van onze gemeente 
hebben een braakliggend stuk dat men zou kunnen inzaai-
en met wilde bloemen, hagen of houtkanten? Als we allen 
samen de handen uit de mouwen steken, kunnen we van 
Ham een mooiere en groenere gemeente maken.

Hoe pakken we dat aan?
Hoe kunnen we ervoor zorgen dat onze open ruimten weer 
groener worden? We geven een aantal tips mee en doen 
enkele voorstellen:
  Wilde bloemen inzaaien op akkerranden, stroken van 

weilanden en kleine particuliere plaatsen. Dat zijn im-
mers de ideale leefplaatsen.

  Percelen inrichten met hagen en houtkanten.
  De steriele perkplantjes in de gemeentelijke percelen 

vervangen door bijvriendelijke struiken en meerjarige 
bloeiers. Dat is zelfs op termijn financieel interessant. 
Een bijkomend voordeel dus.

Goed voorbeeld doet volgen
Natuurpunt Ham, wildbeheereenheid De 
Grote Beek en de gemeente Ham zaaiden 
vorig jaar enkele percelen in met fauna- 
en floravriendelijke zaadmengsels. Goed 
voorbeeld doet volgen, zou ik zeggen.

Michel AERTS
Bestuurslid

Helpt u 
mee?
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Gierzwaluw en kerkuil, welkom in Oostham!
Tijdens de restauratie van de Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk in Oostham werden voorzieningen getroffen 
voor broedplaatsen voor gierzwaluwen en de kerkuil.

Begin mei verschijnen de eerste gierzwaluwen in Ham na een lange tocht van 7 000 kilomter vanuit hun winterverblijf in Afrika.  
De mannetjes, die eerst aankomen, kiezen alvast een nestplaats. Na enkele dagen komen ook de vrouwtjes aan. Vijftien nestkastjes 
zijn opgehangen. Ook voor de kerkuil is een nestgelegenhied voorzien.

N-VA heeft bedenkingen bij statiegeldalliantie 
Op de gemeenteraad van 1 maart was er heel wat te doen rond statiegeld op drankverpakkingen 
zoals blik en PET(-flessen). De gemeentelijke milieuraad en Limburg.net roepen op om als  
gemeente aan te sluiten bij de statiegeldalliantie, en zo druk te zetten op de Vlaamse Regering  
om een systeem van statiegeld in te voeren.

Alhoewel statiegeld gevoelsmatig vaak als positief wordt 
ervaren, heeft N-VA Ham goede argumenten om geen 
voorstander te zijn van de invoering van zo’n systeem. 
Onze fractie heeft als enige in de gemeenteraad tegen dit 
voorstel gestemd.

Waarom is dit geen goed idee?
  Dit is een asociale maatregel. Water en andere dranken 

worden duurder (0,20 euro tot 0,50 euro) voor iedereen 
in een poging om een kleine groep mensen aan te spo-
ren om hun afval in de vuilnisbak te gooien in plaats 
van op straat.

  Het statiegeldsysteem zou enkel kunnen gelden voor 
blikjes en PET afkomstig uit Vlaanderen. Niet op 
blikjes of PET afkomstig uit Brussel of Wallonië. Dus 
frisdrank uit Brussel kan dan tot 0,50 euro goedkoper 
zijn per blikje/PET.

  Een groot deel van de frisdranken en bieren in heel wat 
nachtwinkels is afkomstig uit het buitenland en vallen 
dus ook niet onder dit systeem.

  Het systeem is drempelverhogend. Concreet wil dit zeggen 
dat men zijn of haar blikjes en PET handmatig terug moet 
brengen naar de winkel (niet geperst, want anders kan 
de statiegeldmachine de barcode niet lezen) in plaats van 
tweewekelijks de PMD-zak aan de voordeur te zetten. 

  Wat met de PMD-zak? Enkel nog te gebruiken voor 
drankkartons of wordt deze zak helemaal afgeschaft?

En het overige zwerfvuil?
Zowel zwerfvuil als sluikstorten blijven een belangrijk 
maatschappelijk probleem met een belangrijke kostprijs 
voor de gemeente. Maar zwerfvuil is meer dan enkel 
blikjes of PET. Zo komen de gemeentelijke diensten ook 
wekelijks sigarettenpeuken, hondendrollen, papiertjes en 
ander huis-, tuin- en keukenafval tegen naast de Hamse 
wegen en wandelpaden. Dit probleem 
wordt hier niet mee opgelost.

Het gemeentebestuur heeft momenteel 
al wel enkele instrumenten in handen 
om kordaat op te treden tegen zwerf-
vuil. Niet alleen kan er nog veel harder 
worden ingegaan tegen vervuilers door 
bijvoorbeeld het opleggen van GAS-boe-
tes. Het gemeentebestuur kan ook via 
vorming en sensibilisering (bijvoorbeeld 
de ‘adoptie’ van buurten, Straat.net...) 
de burger en vooral de jeugd nog meer 
responsabiliseren.

Er zijn vijftien nestkastjes opgehangen voor de gierzwaluw. Ook voor de kerkuil is een nesthuisje voorzien.

Farid VAN GELDORP
Fractievoorzitter

Jeannine BECKX 
Gemeenteraadslid



Veilig thuis in een welvarend Vlaanderen

De taxshift helpt u vooruit

Meer nettoloon
Heeft u vandaag uw loonbriefje al vergeleken met dat van vorig jaar? 
Ongetwijfeld vindt u daarop een aangename verrassing! Want dankzij de 
taxshift geniet elke werknemer sinds begin 2018 weer van meer nettoloon. 
Net zoals in 2016. Met dank aan minister Johan Van Overtveldt.

Meer koopkracht
De stijgende lijn zet zich trouwens ook volgend jaar door. Vanaf januari 2019 
mag u opnieuw wat extra nettoloon bijschrijven. Een goede zaak voor u. Maar 
ook voor onze handelaars. Want als u meer geld kan besteden, kunnen zij verder 
groeien en bloeien.

Meer welvaart
Wie een gemiddeld loon heeft, gaat er tegen 2019 zo’n 102 euro per maand op vooruit 
in vergelijking met 2014. Voor de laagste lonen is dat 146 euro per maand of meer 
dan een extra maandloon per jaar. Hoge verdieners genieten in totaal van 74 euro 
netto extra per maand. En dat is niet het enige positieve effect van de taxshift. Die 
zorgt ook nog eens voor meer jobs en meer slagkracht voor onze Vlaamse bedrijven.

€ 146 
per maand in 
de volledige

taxshift
(2015-2019)

€ 102 
per maand in 
de volledige

taxshift
(2015-2019)

€ 74 
per maand in 
de volledige

taxshift
(2015-2019)

+€32
per maand

in 2018

Minimumloon

+€28
per maand

in 2018

Gemiddeld loon

+€23
per maand

in 2018

Hoog loon

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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