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Veilig thuis in een welvarend Ham

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

Een sterke ploeg voor u
Op zondag 14 oktober beslist u mee over de toekomst van Ham. N-VA Ham heeft een evenwichtige kandi-
datenlijst samengesteld, met als sterke basis de huidige OCMW- en gemeenteraadsleden. Een aantal nieuwe 
krachten en ook leden uit ons bestuur maken onze gemotiveerde ploeg compleet. 

Lijsttrekker Raf Weltens (42) is vader van drie kinderen en werkt als 
zelfstandig ingenieur. In de gemeenteraad is hij vooral actief op het 
vlak van jeugd, onderwijs, sport en ontspanning, en openbare werken. 

Op de tweede plaats staat Jeannine Beckx. Jeannine (68) is groot- 
moeder en gepensioneerd. Momenteel werkt zij in de gemeenteraad 
vooral aan seniorenbeleid en ecologie. Op plaats drie vindt u Farid 
Van Geldorp. Farid (40) is vader van twee zonen en werkt als kaderlid 
bij een bank. In de gemeenteraad zet hij zich vooral in voor financi-
en, IT, intercommunales en veiligheid. Hij zetelt daarvoor ook in de 
politieraad. 

Op de zestiende plaats staat Inge Van Heester. Inge (59) is grootmoe-
der en huisvrouw. In het OCMW is zij actief in de ondersteuning van 
de meest zorgbehoevenden in onze samenleving. 

Ons laatste gemeenteraadslid, Tom Vleugels, zal de lijst duwen. Tom 
(44) is vader van drie kinderen en zelfstandig projectontwikkelaar. In 
de gemeenteraad staat hij in voor ruimtelijke ordening, economie en 
verkeer.

Veiligheid voor jezelf en de personen die je dierbaar zijn, is voor ieder van ons belangrijk. Daarom zet 
N-VA Ham daar sterk op in. Eén of enkele maatregelen volstaan daarvoor niet. Veiligheid verdient 
een totaalaanpak. Door alle aspecten op elkaar af te stemmen – van openbare verlichting en veilige 
fietspaden tot actieve misdaadpreventie en lik-op-stukbeleid – komen we tot een integraal veilig-
heidsbeleid.  

Wij zijn dan ook blij dat we daarvoor kunnen rekenen op de expertise van Metin Ciftci, elfde 
plaats op onze lijst. Als bedrijfsleider van SMC (Safety Maintenance Company) is hij als industriële 
dienstverlener, met een specialisatie in de (petro)chemie en staalindustrie, dagelijks bezig met ieders 
veiligheid tijdens de uitvoering van riscivolle activiteiten. Aan expertise hebben we dus geen gebrek. 
Alleen uw stem hebben we nog nodig om van veiligheid in Ham een topprioriteit te maken!

Veilig thuis in een welvarend Ham

1  WELTENS Raf, 2  BECKX Jeannine,  
3  VAN GELDORP Farid en 21  VLEUGELS Tom

11  CIFTCI Metin
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Veilig thuis in een welvarend Ham

Veilig
•  Criminaliteit aanpakken en voorkomen door betere 

coördinatie via een zonaal veiligheidsplan.
•  Verkeersveiligheid verhogen door aandacht te hebben 

voor alle weggebruikers, gevaarlijke punten te optima- 
liseren en bij wegenwerken de hinder tot een minimum 
te beperken.

•  Een actief misdaadpreventiebeleid voeren.
•  Een veilig Ham door een degelijk onderhoud van het 

openbaar domein, met specifieke aandacht voor het 
terugdringen van zwerfvuil.

Verantwoord
•  Een bereikbare administratie voor elke Hammenaar door in te 

zetten op menselijke communicatie, duidelijke openingstijden 
en digitalisering.

•  Minder administratie en regelgeving door een slankere overheid 
en een effiëntere dienstverlening.

•  Lokaal onderwijs verbeteren door – in plaats van scholen te sluiten – 
te onderzoeken of een middenschool in Ham haalbaar is.

•  Een sterk mobiliteitsbeleid met focus op bereikbaarheid en een 
goed parkeerbeleid.

Vlaams
•  Inburgering en integratie stimuleren via initiatieven als taallessen.
•  Heropleving van historische gebouwen zoals de Oude Pastorie.
• Lokaal erfgoed en volkstradities beschermen en in de kijker zetten.
•  Bewaren en ontwikkelen van lokale troeven zoals natuur.
•  Aandacht voor gemeenschapsvorming en -ontwikkeling door onder 

meer een wekelijkse markt te houden. Zo maken we van Ham een 
bruisende gemeente.
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Meer weten over het programma en de kandidaten? 
n-va.be/ham

Een sterke ploeg voor Ham

VAN DER LINDEN 
Monique
Oostham
56 jaar 
Shopmanager

7

VAN HEDDEGEM Michel
Oostham
52 jaar
Kunstenaar

6

SIKOSEK Joeri
Ham
37 jaar
Fleetverkoper

17

RAYMACKERS Wendy
Ham
41 jaar
Bediende

5

AERTS Michel
Ham
60 jaar
Gepensioneerd militair

12

VANEERDEWEGH Roger
Ham
74 jaar
Gepensioneerd

4

MORREN Hilde
Ham
64 jaar
Zelfstandige

8

12. AERTS Michel

13. LUKARSKI Suzy

14. MOONS Tommy

15. WEBERS Irene

16. VAN HEESTER Inge

17. SIKOSEK Joeri

18. VERREK Suzy

19. DE BRUYN An

20. BENS Wesley

21. VLEUGELS Tom

1. WELTENS Raf

2. BECKX Jeannine

3. VAN GELDORP Farid

4. VANEERDEWEGH Roger

5. RAYMACKERS Wendy

6. VAN HEDDEGEM Michel

7. VAN DER LINDEN Monique

8 MORREN Hilde

9. GEENEN Willy

10. VERHEYEN Lieve

11. CIFTCI Metin



“
In Limburg winnen we 
dankzij de hervorming van 
de provincie 7 miljoen euro 
per jaar. De belastingen 
kunnen dus voor iedereen 
naar omlaag.
Bert Lambrechts 
Lijsttrekker

Veilig thuis in een welvarend 
Limburg
Minder postjes en minder bevoegdheden. Dat is kort gezegd waar de N-VA voor 
zorgde. Op 14 oktober verkiezen we nog maar half zoveel provincieraadsleden als 
vorige keer. En het aantal gedeputeerden in elke provincie daalt van zes naar vier. 

Voor de N-VA is die afslanking een tussenstap naar de afschaffing van het 
provinciale bestuursniveau. Maar zolang de provincies nog bestaan, wil de N-VA 
ook daar wegen op het beleid en zorgen voor een goed bestuur.

De N-VA leidt de Verandering in 
Limburg in goede banen.

De N-VA heeft het provinciebestuur verder afgeslankt. 
Zo winnen we in Limburg 7 miljoen euro per jaar.

De N-VA wil ook de provinciale dotaties aan 
politieke partijen afschaffen. Dankzij die 
besparing moeten de provinciebelastingen 
dalen voor gezinnen en bedrijven.

De N-VA ziet Limburg en de Limburgers graag! We 
denken na over een nieuwe manier van besturen 
in onze provincie, gebaseerd op structurele 
samenwerking tussen gemeenten. Het Limburggevoel 
mag niet om opportunistische redenen misbruikt 
worden.
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1.  Bert Lambrechts 
 Hasselt

2.  Jessie De Weyer 
 Beringen

3.  Peter Deltour 
 Sint-Truiden

4.  Anne-Lies Bynens 
 Diepenbeek

5.  Ann Leyssens 
 Heusden-Zolder

6.  Hugo Knevels 
 Genk

7.  Liesbet Geyskens 
 Tessenderlo

8.  Koen Roeffaers 
 Zonhoven

9.  Marijke Bergen 
 As

10.  Jeroen Achten 
 Nieuwerkerken

11.  Katleen Vos 
 Hasselt

12.  Bart Knuts 
 Diepenbeek

13.  Diane De Volder 
 Leopoldsburg

14.  Grete Remen 
 Beringen

15.  Jan Peumans 
 Riemst

Jan Peumans 
Lijstduwer




