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“De N-VA is uw alternatief 
voor het huidige beleid.”
Raf Weltens, lijsttrekker en kandidaat-burgemeester

Gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober
Raf Weltens kandidaat-burgemeester voor N-VA
Het bestuur van N-VA Ham heeft Raf Weltens aangeduid als lijsttrekker van de N-VA voor de gemeente-
raadsverkiezingen van 14 oktober. Hij is daardoor ook meteen kandidaat-burgemeester. 

De N-VA is uw alternatief voor het huidige beleid
“Samen met onze ploeg willen wij u een waardig alternatief  
bieden voor de huidige meerderheid. Maar wij willen verder 
gaan dan enkel onze ploeg. Wij willen samen met u de koers  
bepalen die Ham de volgende jaren zal varen. U kan dit doen 
door uw suggesties door te mailen naar ham@n-va.be”, zegt 
lijsttrekker Raf Weltens. 

Inspraak: altijd
“Inspraak is voor de N-VA niet alleen belangrijk vlak voor de 
verkiezingen. Wij staan altijd open voor uw inbreng. Wij staan 
namelijk voor een open bestuur waar er geluisterd en overlegd 
wordt naar en met de inwoners. Maar natuurlijk staan wij voor 
veel meer. Op bladzijde drie kan u enkele van onze hoofdpunten 
terug vinden. Wil u meer weten dan verwijs ik u door naar onze 
website www.n-va.be/ham”, aldus Raf. 

Op 11 juli ook Vlaamse  
feestdag in Ham
11 juli, dé dag om de Vlaamse leeuwenvlag te doen wappe-
ren op het Heldenplein van Oostham. We nodigen u dan ook 
van harte uit aan onze infostand. 

En terwijl u als dorpsgenoot kunt genieten van een pan-
nenkoeken of een drankje, kan u ook even van gedachten 
wisselen met je N-VA-gemeenteraadsleden. Vanzelfspre-
kend over uw bezorgdheden en over de Hamse politiek. En 
over de toekomst van Vlaanderen en 6,5 miljoen Vlamingen. 
Voor de kansen van onze jeugd, voor een Vlaanderen waar 
het goed is  om te wonen, te werken en te leven. Naar jaar-
lijkse gewoonte is er ook kinderanimatie voorzien.

De N-VA heeft een            voor Ham.
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Toekomst historisch cultureel erfgoed in Ham?
De oude pastorie van Oostham, ons enig historisch gebouw opgetrokken rond 1680 in Brabantse  
renaissancestijl en tevens een beschermd gebouw, staat er maar leeg bij. Maar hoe ziet de toekomst 
voor de pastorie eruit? 

Wat met de Oude Pastorie? 
Een aantal jaren geleden besliste het schepencollege dat de 
Oude Pastorie gerenoveerd moest worden. De conciërge 
moest verhuizen naar de conciërgewoning naast de pasto-
rie. In 2011 startte men met de renovatie, gesubsidieerd met 
Europees geld. De restauratie kostte maar liefst 1,5 miljoen 
euro.Tevens was men op zoek naar een andere bestemming 
voor het bouwwerk. 

Jaren later was er nog steeds geen beslissing genomen. Kort-
om, een nuttige bestemming voor de pastorie mét respect 
voor het historische karakter van dit Zeventiende eeuwse 
gebouw liet erg lang op zich wachten.

Op dit ogenblik gebruikt de Heemkunde Ham een gedeelte 
van het gebouw: vergaderingen gaan er door op de bovenver-
dieping van het Annex-gedeelte en men gaf er in het verleden 
rondleidingen en lezingen. Een goede zaak dus. De gemeente 
heeft het echter nagelaten om alle Hamse verenigingen in 
te lichten over de eventuele gebruiksmogelijkheden en de 
mogelijke herbestemming tot verenigingscentrum.

Beslissing zonder visie
In tussentijd heeft men de beslissing genomen om het  
volledige gebouw toe te wijzen aan slechts één vereniging.  
De Heemkunde Ham zal al haar materiaal op een andere 
locatie moeten stockeren. Die manier van handelen kon en 
moest veel beter. 

Extra idee
Bijkomend zou het nuttig zijn om de authentieke grachten 
om te vormen tot een plaats waar de waterjuffer kan  
neerstrijken, de tuin te laten verzorgen door verenigingen  
die zich bezig houden met bloemen en planten en de  
grasvlakte te beplanten met een kleine boomgaard. Op die 
manier combineren we het hele project met extra groen.  
Een win-win. 

Michel Aerts
Bestuurslid

Een voorsmaakje van het verkiezingsprogramma  
van N-VA Ham 

7  Minder regels, meer verantwoordelijkheid
De gemeente gaat ervan uit dat de burger voldoende gezond 
verstand heeft om de meeste dingen zelf te beslissen. Het 
aantal gemeentelijke reglementen en regeltjes moet tot een 
minimum worden teruggebracht.

De speerpunten van N-VA
Op bladzijde drie leest u meer over het verkiezingsprogramma van N-VA Ham. Maar wat zijn ei-
genlijk onze speerpunten? Waar staan we als N-VA Ham voor? Als volkspartij streven wij in onze 
gemeente naar een dorp waar: 
  Bewoners trots kunnen zijn op kwalitatief goede en ge-

zellige centra met een grote verscheidenheid in wonen, 
winkels,en dienstverlenende instellingen;

  Zorg wordt gedragen voor onze kerngebieden Gerhezer 
Heide, De Schansgebieden, het Vijvergebied in Gene-
berg en Het Eigen, de vallei van de Grote Beek, Gerhoe-
ven, Kepkensberg en tot slot Veldhoven Heide;

  Het aangenaam en gezond leven is mét aandacht voor 
de natuur en het landelijke karakter;

  Nog wilde bloemen mogen bloeien en waar vlinders en 
bijen de natuur kleur. Daar kan u overigens ook aan 

meehelpen. Zaadmengsels zijn overal te koop;
  Het veilig en goed is om te wonen, te werken, te ont-

spannen, te wandelen en te 
fietsen.

  Waar het voor u en uw gezin 
de moeite waard is om te 
leven.

Jeannine Beckx
Gemeenteraadslid

1   Gemeentebegroting in  
evenwicht zonder belasting- 
verhogingen

Niet meer uitgeven dan je binnenkrijgt 
is voor ons niet zomaar een verkiezings-
slogan, maar een uiting van verant-
woord beleid.

4    Kansen voor ondernemende 
Hammenaars

Mensen die ondernemen zorgen voor 
dynamiek in elke samenleving, dus 
ook in Ham. Ondernemers dragen bij 
tot het creëren van werkgelegenheid, 
zorgen voor financiële inkomsten en 
bevorderen het sociale gebeuren.

2   Een wekelijkse markt in Ham 
Een markt heeft een stimulerende 
invloed die tot ver in de omgeving 
kan reiken.

5    Verbeteren van de  
verkeersveiligheid 

De geplande inrichting van de gewest-
weg doorheen Oostham zal een ingrij-
pende gebeurtenissen zijn de volgende 
legislatuur. N-VA Ham zal er op toezien 
dat de planning tijdig wordt gecom-
municeerd. Bovendien dient de hinder 
voor omwonenden en handelaars tot een 
minimum beperkt te blijven.

3    De jeugd haar plaats in Ham 
teruggeven

De jeugd is de toekomst en zal dat altijd 
blijven. Zo wil N-VA Ham de mogelijk-
heid onderzoeken om minstens de eerste 
twee jaar van het middelbaar onderwijs in 
Ham te kunnen afmaken.

6    Voeren van een doordacht 
ecologisch energiebeleid

De gemeente voert een doordacht en 
haalbaar energiebeleid waarbij techno-
logieën worden gebruikt die zichzelf 
terugverdienen zonder subsidies.



Wij zijn thuis in Limburg. Van de fruitbomen tot de oude mijnsites, van de vlaaien tot de jenevers, 
van Bokrijk tot de Maasvlakte. Wij Limburgers maken er altijd iets moois van. Limburg bloeit, 
Limburg groeit. Met de N-VA blijft dat zo. Zodat u zich thuis voelt in een veilig en welvarend 
Limburg.

Veilig thuis in een welvarend Limburg

Veilig Verantwoord Vlaams

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
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