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HAM

Beste Hammenaar
De zomervakantie loopt op haar einde. Het nieuwe schooljaar staat voor de deur. Wij hopen dat 
iedereen heeft kunnen genieten van een deugddoende vakantie. Onze jongeren starten terug  
achter de schoolbanken om zich samen met hun leerkrachten voor te bereiden op hun toekomst. 

De toekomst van onze kinderen wordt vandaag de dag uitgetekend. Om hun toekomst te vrijwaren, 
zal N-VA Ham zich 100 procent blijven inzetten om uw belangen, die van uw kinderen en klein- 
kinderen te verdedigen. Samen met u kunnen we het verschil maken. Daarom zijn uw ideeën en 
suggesties altijd welkom. Mail ons via ham@n-va.be.

Buurthuizen nieuwe melkkoe van gemeente
Op de gemeenteraad van 4 juli keurde de meerderheid 
een nieuw reglement goed dat de verhuur van de 
gemeentelijke buurthuizen regelt. De meerderheid 
kwam met een nieuw reglement, omdat ze 50 000 euro 
per jaar meer uit de verhuur van de accommodaties 
wil halen. N-VA Ham wil dat de zalen voor de scholen 
gratis zijn. Maar dat voorstel stemde de meerderheid 
weg.

Nieuw reglement om meer geld op te halen
Om meer geld op te halen uit de verhuur van de buurthuizen, 
kwam de meerderheid met een nieuw verhuurreglement. Men 
hoopt met het nieuwe reglement 50 000 euro per jaar meer op 
te halen dan nu het geval is.

N-VA-voorstel: zalen gratis voor scholen
Opvallend in het nieuwe reglement is dat de muziek- en tekenacademie de zalen gratis krijgen, terwijl de basisscholen 
Klimop, Sterre en Zevensprong 50 procent van de prijs moeten betalen. De oudercomités van deze scholen kunnen de zalen 
dan weer huren aan 40 procent van de prijs. De N-VA stelde voor om de zalen voor de scholen ook gratis te maken. De 
meerderheid stemde ons voorstel helaas weg. N-VA Ham zag zich dan ook genoodzaakt om tegen het nieuwe reglement te 
stemmen.

N-VA doet voorstel voor meer biodiversiteit (p. 3)Dak gemeentehuis al na 12 jaar versleten (p. 2)
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Dak gemeentehuis al na  
12 jaar versleten
U hoest 125 000 euro op voor nieuw dak
Een dak gaat langer mee dan twaalf jaar. Maar niet het dak van het gemeente- 
huis in Ham. Dat komt door een verkeerde materiaalkeuze bij de bouw en een 
slechte plaatsing. Door het niet aansprakelijk stellen van de aannemer bij de 
vele lekken die er tot nu toe geweest zijn, is de termijn van tien jaar verstreken 
en mag de Hamse belastingbetaler nu 125 000 euro ophoesten.

Constructieve oppositie loont 
Op de gemeenteraad van 4 april moesten we vaststellen dat de meerderheid 
haar eigen dossier niet kent. Gelukkig had de oppositie haar huiswerk wel 
grondig gemaakt. De meerderheid voorzag bij de renovatie van het dak maar 
zeven centimeter isolatie. Niet voldoende om de Vlaamse isolatienorm te 
halen. Er kon dus geen aanspraak gemaakt worden op Vlaamse subsidies.  
Na tussenkomsten van de oppositie paste de meerderheid haar plannen aan.

Wie tekent het sociaal beleid uit in Ham?
Het sociaal beleid wordt uitgetekend in een strategische meerjarenplanning door de gemeente en het 
OCMW. Ook het bijzonder comité voor de sociale dienst speelt een belangrijke rol in het sociaal beleid  
van Ham. Maar wat doet dat comité nu exact? En wie is er in vertegenwoordigd?

Wat is er veranderd? 
Sinds 1 januari is er geen aparte OCMW-
raad meer. De OCMW-raad werd samen-
gevoegd met de gemeenteraad. Ook de 
diensten van de gemeente en het OCMW 
zijn zoveel mogelijk samengevoegd. Dat is 
een stuk efficiënter. 

Wat is het bijzonder comité voor de 
sociale dienst?
Het bijzonder comité voor de sociale dienst 
bestaat uit een voorzitter en vertegenwoor-
digers van alle partijen in de gemeenteraad. 
Het comité behandelt individuele steun-
maatregelen en werkt begeleiding uit, zodat 
elke inwoner een menswaardig leven kan 
leiden. 

Wat doet het bijzonder comité voor 
de sociale dienst?
1   De individuele steundossiers bespreken. 

De inhoud van de vergadering is strikt 
geheim. Maatschappelijk werkers  
bereiden de dossiers voor en de leden 

van het comité nemen een beslissing na 
grondig overleg. Enkele voorbeelden: 
•  Aanvragen van een leefloon, waar een 

geïndividualiseerd project maatschap-
pelijke integratie tegenover staat. 

•  Budgetbegeleiding en budgetbeheer, 
tewerkstellingsbegeleiding, verwar-
mingstoelage, opvoedingsondersteu-
ning, huisvesting, tussenkomst in 
water, gas, elektriciteit …

2   Niet-bindende adviezen geven over het 
gemeentelijk beleid, met name op sociaal 
vlak. Het bijzonder comité doet dit op 
eigen initiatief of op vraag.

Hoe verloopt de samenwerken in 
het bijzonder comité voor de sociale 
dienst?
In het comité is er een constructieve  
samenwerking over de partijgrenzen heen.  
De partijen streven naar een leefbaar en 
warm Ham voor iedereen.

Welke accenten legt de 
N-VA in het bijzonder 
comité voor de sociale 
dienst? 
•  Begeleiding op maat
•  Activering en zelfredzaamheid
•  Rechten én plichten
•  Kennis van het Nederlands
•  Inburgering en integratie
•  Bestrijden en vermijden van 

armoede bij gezinnen met 
jonge kinderen

•  Kortdate aanpak van misbruik

Raf Weltens
Uw vertegenwoordiger in het bijzonder 

comité voor de sociale dienst
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Door percelen in te zaaien met wilde bloemen 
verhogen we de biodiversiteit.
Farid Van Geldorp
Gemeenteraadslid

N-VA-voorstel: wilde bloemen inzaaien en 
locaties in kaart brengen
Een gezond leefmilieu is essentieel. De N-VA blijft inzetten op een betere luchtkwaliteit met  
minder vervuilende stoffen. Toegankelijke bossen en andere natuur zijn nodig voor rust en  
vrije tijd. N-VA deed een voorstel om de biodiversiteit te verhogen.

Percelen inzaaien en in kaart brengen
Om de biodiversiteit in Ham te verbeteren en de lokale vlinders, bijen en insecten een betere biotoop te geven stelde de 
N-VA op de gemeenteraad de vraag om meer percelen in te zaaien met wilde bloemen en een inventaris te maken van de 
locaties die daarvoor in aanmerking komen. Tot onze spijt moeten wij echter vaststellen dat deze meerderheid geen hart 
voor de natuur heeft. Zo is er nog altijd geen inventaris gemaakt waar men wilde bloemen kan inzaaien.
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Vlaams Parlement Kamer Europa
Geert Bourgeois
Assita Kanko
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Zuhal Demir
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Bedankt 
aan onze meer dan 1 miljoen kiezers. 
De N-VA blijft de échte volkspartij.

Steven Vandeput
Karolien Grosemans
Jos Lantmeeters
Katja Verheyen

Uw N-VA-verkozenen uit Limburg:


