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HAM

Beste inwoner
De eindejaarsperiode is de tijd waarin vrienden en families gezellig samenkomen en elkaar het beste wensen voor 
het komende jaar. Jammer genoeg is dat niet voor iedereen in onze samenleving vanzelfsprekend. Zo zijn er ook 
in Ham inwoners die vergeten worden en geen uitnodiging krijgen voor een gezellig samenzijn. Kent u zo iemand? 
Een buur, een collega, een oude vriend …? Misschien is dit de gelegenheid om hem of haar uit te nodigen. 

Ook in 2019 heeft N-VA Ham zich volop ingezet voor u, door op een constructieve manier oppositie te voeren. 
Natuurlijk zullen we dat werk in 2020 onverminderd voortzetten. U kan op ons rekenen.

Tot slot wenst N-VA Ham u en uw naasten een  
zalig Kerstmis en een gelukkig nieuwjaar. 

N-VA Ham

Gemeentefusie terug van nooit weggeweest (p. 3)Verplaatsing afrit E313 (p. 2)
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N-VA-voorstel krijgt bijval

Verplaatsing afrit E313
N-VA Ham is al geruime tijd voorstander van de verlegging van de afrit van de E313, komende vanuit  
Hasselt. Als de afrit verplaatst wordt naar een locatie voor de brug, levert dat tal van voordelen op.  
Ook het Agentschap Wegen en Verkeer heeft nu oren naar de verplaatsing van de afrit.

Drie voordelen
De verplaatsing van de afrit naar een locatie voor de brug, levert 
drie grote voordelen op:

1. De huidige afrit bevat een erg scherpe bocht, die voor een 
onveilige situatie zorgt. Een nieuwe afrit kan veel veiliger aangelegd 
worden.

2. De huidige brug biedt in beide rijrichtingen plaats voor drie 
rijstroken. Als men de derde rijstrook, die nu tot Beringen voorzien 
is, wil doortrekken, heeft men geen plaats meer voor de afrit op de 
brug. Bij een verlegging van de afrit wordt dat probleem opgelost.

3. Het verkeer richting Antwerpen dat van bij de industrieterreinen van Nike komt, kan rechtstreeks afgeleid worden naar de oprit 
van de E313. Daardoor wordt de ovonde ontlast. De ovonde kan vervolgens omgevormd worden tot een kruispunt met slimme 
verkeerslichtingen om de doorstroming nog te verbeteren. 

Voorstel krijgt bijval
Het Agentschap Wegen en Verkeer is nu ook van mening dat het goed zou zijn om de afrit voor de brug te leggen. Het is nu wachten 
op een verdere concretisering van het plan.

Opnieuw vragen bij verkoopprijs gemeentelijke 
gronden
De gemeente wil het industriegebied Ravenshout gedeeltelijk  
herinrichtingen. Daarvoor wil het gemeentebestuur grond aankopen 
van een firma. De firma wil op haar beurt gronden aankopen van de 
gemeente. “N-VA Ham plaatst vraagtekens bij het verschil tussen de 
aan- en verkoopprijs van de gronden. Uw belastinggeld verdient een 
betere huisvader”, zegt fractievoorzitter Raf Weltens.

Grondaankoop en -verkoop
Om de industriezone Ravenshout te herinrichten 
wil het gemeentebestuur een stuk grond van 
545 m² van een firma aankopen. De firma wil 
op haar beurt van de gemeente 2 563 m² grond 
aankopen. Ongeveer twee derde van die grond 
wordt nu al door de firma gebruikt, zonder dat 
ze daar een vergoeding voor betaalt.

Verschil tussen aan- en verkoopprijs
“Wat opvalt, is het verschil tussen de aan-  
en verkoopprijs van de gronden”, zegt fractie-
voorzitter Raf Weltens. “Zo betaalt de gemeente 
50 euro per vierkante meter voor de aankoop 

van de gronden van de firma. De firma betaalt 
de gemeente voor sommige stukken slechts 40 
euro per vierkante meter. Voor andere stukken 
betaalt ze 45 euro per vierkante meter. Het 
gemeentebestuur wijst naar het schattingsverslag 
van de landmeters om het verschil te rechtvaardigen. 
Maar wij vragen ons af waarom er beroep  
gedaan werd op twee verschillende landmeters 
om de waarde van de aankoopgronden en  
verkoopgronden te taxeren.”

Raf Weltens
Fractievoorzitter
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De gemeentefusies zijn terug van nooit geweest. N-VA Ham zet alles nog eens op een rijtje voor u.

Fusie, ja of nee? 
Maar liefst 43 Vlaamse gemeenten, waaronder ook Ham, 
gaan best op zoek naar een of meerdere fusiepartners, zo viel 
onlangs te lezen in de media. Drie criteria werden 
vooropgesteld in het artikel:
1. Gemeente met minder dan 15 000 inwoners
2. Gemeente met een grote schuldenlast
3.  Gemeente met weinig financiële ruimte voor nieuw beleid

Sinds de grote fusieoperatie van 1976 is het debat over (te) 
klein of (te) groot nooit stilgevallen. De Vlaamse Regering 
moedigt gemeenten aan om vrijwillig te fusioneren. Dat 
kadert in het streven naar sterke lokale besturen. Schaal- 
vergroting door gemeentefusies is een manier om dat te 
realiseren.

Voordelen gemeentefusie
•  Diensten kunnen op een grotere schaal vaak goedkoper 

worden aangeboden. Bovendien worden ze dikwijls ook 
efficiënter en effectiever georganiseerd. 

•  Grotere lokale overheden hebben een grotere bestuurs-
kracht en kunnen meer bevoegdheden aan. Op die manier 
wordt de deur geopend voor een verdere decentralisatie van 
bevoegdheden naar het lokale bestuursniveau. 

•  Onderzoeken wijzen uit dat burgerparticipatie op  
gemeentelijk vlak toeneemt naarmate lokale overheden 
meer bevoegdheden hebben.

•  Grotere gemeentelijke overheden scoren beter op het vlak 
van planning en economische ontwikkeling. 

•  Grotere gemeentelijke besturen (met meer inwoners) 
kunnen meer gewicht in de schaal leggen. Ze hebben het 
voordeel dat ze bij hogere overheden sneller worden 
gehoord. Voor een kleine plattelandsgemeente, zoals Ham, 
is dat minder evident.

•  Een vrijwillige gemeentefusie levert Ham geld op. Een  
deel van de schulden wordt door de Vlaamse Overheid 
overgenomen. In het Vlaamse regeerakkoord staat er  
namelijk: “De Vlaamse Regering werkt een financieel  
ondersteuningspakket uit voor fusieoperaties die een  
bepaalde minimale schaalgrootte bereiken en ingaan 

vanaf de nieuwe lokale bestuursperiode in 2024. Deze 
financiële ondersteuning (schuldovername) wordt gedif-
ferentieerd naargelang de bereikte schaalgrootte. Naast de 
schuldovername zal er ook een garantieregeling voor het 
gemeentefonds van toepassing zijn, waardoor de nieuwe 
fusiegemeente nooit minder ontvangt dan de som van de 
afzonderlijke lokale besturen.”

Nadelen gemeentefusie
•  Schaalvergrotingen vormen een democratische uitdaging. 

De afstand tussen burger en bestuur kan groter worden 
door een gemeentefusie.

•  De toegankelijkheid van gemeentelijke dienstverlening kan 
afnemen, zeker wanneer er gekozen wordt om de dienst- 
verlening uitsluitend te centraliseren. 

•  De identiteit van lokale gemeenschappen dreigt verloren 
te gaan. Zeker kleinere gemeenten vrezen vaak voor 
identiteitsverlies. 

•  Er kunnen nieuwe conflicten ontstaan door verschillende 
belangen binnen fusiegemeenten. Bijvoorbeeld tussen het 
centrum en de rand van de gemeente, die beide een andere 
benadering vragen. De fusie tussen Oostham en 
Kwaadmechelen in 1977 is daar een voorbeeld van. 

Standpunt N-VA Ham
N-VA Ham ziet de verschillende voordelen die aan een fusie 
verbonden zijn. Een eventuele fusiegemeente 
heeft veel meer bestuurskracht om de 
problemen van de toekomst het hoofd te 
bieden. Daarnaast is er het veel gunstiger 
financieel plaatje. Maar tegelijkertijd 
moet er bij een eventuele fusie voor 
gezorgd worden dat de identiteit van de 
dorpen behouden blijft, dat elk dorp 
blijft meetellen en dat het bestuur 
en de gemeentelijke diensten 
voldoende bereikbaar blijven. 

Gemeentefusie 
terug van nooit 
weggeweest

Farid Van Geldorp
Gemeenteraadslid
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