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Vlaams minister Demir investeert in De Rammelaars
Vlaams minister van Omgeving en Toerisme Zuhal Demir investeert 23.574 euro in De Rammelaars in Ham. Met de subsidie 
zorgt Natuurpunt voor broekbosuitbreiding.

“Iedereen in Ham moet van de natuur kunnen genieten. We zijn 
zeer tevreden met die investering. Met de bosuitbreiding in Ham 
verhoogt de minister mee de leefbaarheid in onze gemeente voor 
mens en dier”, zegt Raf Weltens, voorzitter van N-VA Ham.

Vlaanderen groener maken
Met de investering in De Rammelaars zet minister Demir haar 
doelstelling om Vlaanderen groener te maken kracht bij.  
“Natuur biedt een oplossing voor vele noden in onze samenleving. 
Meer en betere natuur is niet alleen nodig voor de natuur op zich, 
maar ook voor andere maatschappelijke doelen zoals de strijd 
tegen de klimaatverandering, voor het maatschappelijk welzijn 
en voor de gezondheid van de Vlamingen”, stelt minister van 
Omgeving Demir.

Beste Hammenaren
De coronacrisis heeft onze wereld flink door elkaar geschud. Ook Ham bleef niet gespaard.

Ons medeleven gaat uit naar iedereen die ziek werd of een dier-
bare verloor. Laat het medeleven van velen een troost zijn. Graag 
zouden wij ook onze dank willen betuigen aan diegenen op wie 
we konden blijven rekenen. In de eerste plaats het zorgpersoneel 
dat zelfs bij tekort aan persoonlijk beschermingsmateriaal en 
met gevaar voor eigen gezondheid onze zieken bleef verzorgen. 
Verder zijn er de politie en de brandweer die steeds paraat 
bleven. Maar ook de voedingswinkels en apothekers bleven ons 
voorzien van het nodige. Aan iedereen die zijn steentje heeft 
bijgedragen: een welgemeend dankuwel.

Coronacrisis
Jammer genoeg zullen de gevolgen van de coronacrisis zich laten 
voelen. Zo zijn er veel verenigingen en sportclubs die plots geen 
inkomsten meer hadden. Sommige gezinnen hadden opeens een 
lager inkomen. Maar ook veel bedrijven hadden het moeilijk en 
zullen het nog een hele tijd moeilijk hebben.

Om die negatieve gevolgen zo beperkt mogelijk te houden, zijn 
er tal van maatregelen nodig op alle bestuursniveaus. Ook op 
lokaal vlak. Daarbij kan u het verschil maken.

Iedereen heeft een mening. Maar die wordt niet altijd gehoord. 
N-VA Ham wil weten hoe u denkt over het beleid in Ham. Welke 
maatregelen zijn er nodig? Wat is voor u belangrijk? Meld het 
ons via ham@n-va.be. Dan kunnen 
we samen zoeken naar een antwoord 
of een oplossing. Of we brengen het 
voorstel op de gemeenteraad.

Raf Weltens 
Afdelingsvoorzitter

Vlaams minister Zuhal Demir verhoogt met de 
investering in de Rammelaars de leefbaarheid 
voor mens en dier in onze gemeente.

Vlaamse steun voor armoedebestrijding en verenigingen
Vlaanderen voorziet 124.275 euro voor de sport-, jeugd- en cultuurverenigingen in Ham. De Vlaamse Regering trekt ook  
17.077 euro uit voor armoedebestrijding in onze gemeente.

Veel verenigingen liepen door de coronacrisis heel wat inkomsten mis. “De extra middelen zijn voor  
veel van onze verenigingen de redding om te kunnen blijven voortbestaan en zo het sociale weefsel in Ham  
mee vorm te geven. Ook kwetsbare gezinnen worden niet vergeten. Zo vermijden we dat huishoudens in 
armoede terechtkomen”, zegt raadslid Farid Van Geldorp.

Farid Van Geldorp
Raadslid



De N-VA nam het voortouw met 
een oproep om duurzaam en 
verantwoord aan de slag te 

gaan, om bedrijven en winkels 
maximaal te heropenen. We 

bieden ook perspectief om tijd 
door te brengen met vrienden of 
een familie-uitstap te doen. Om 

weer op café of restaurant te 
gaan. Altijd met respect voor de 
hygiëne- en veiligheidsregels.”

Bart De Wever
Algemeen voorzitter

De Vlaamse Regering heeft geen 
volmachten nodig om een robuust 
beleid te voeren. Denk maar aan de 
economische steunmaatregelen 
zoals de hinderpremie. Tegelijkertijd 
werkte minister van Onderwijs Ben 
Weyts een akkoord uit met het 
onderwijsveld. In tegenstelling tot 
Franstalig België laat Vlaanderen 
geen half schooljaar verloren gaan.”

Jan Jambon
Minister-president

1,5m

Het coronavirus heeft op een brutale wijze de Vlaamse 
maatschappij tot stilstand gebracht. Na de lockdown is het 

tijd voor een veilige en duurzame heropstart. 
Zowel economisch als sociaal.

De ontwikkeling van een vaccin, digitale oplossingen, 
de veilige heropstart van winkels, bedrijven, ons sociaal 
leven, het onderwijs. Ieder die een steentje bijdraagt, 

staat symbool voor de Vlaamse veerkracht die 
we vandaag nodig hebben. Het is die veerkracht die

 we verder moeten stimuleren.

Vlaamse veerkracht

012095

Historisch waardevolle site of betonweg?
De Oude Pastorie in Oostham is een beschermd monument. De  
kasseiweg die ernaartoe leidt, behoort tot het historische karakter  
van de site. Nu wil het gemeentebestuur er een betonweg van maken.

Het behoud van de kasseiweg is niet alleen goed voor het historische  
karakter van de site maar zorgt er ook voor dat er traag wordt gereden. 
“Op de kasseiweg komen enkele wandelwegen uit, waarbij de kasseien 
zorgen voor een betere verkeersveiligheid. We weten dat er momenteel 
enkele putten in de weg zijn, maar een goede kasseilegger kan dat  
makkelijk herstellen”, zegt raadslid Raf Weltens.

N-VA Ham heeft op de gemeenteraad geprotesteerd tegen de aanleg van 
de geplande betonweg. Alle oppositiepartijen stemden overigens tegen 
de betonweg.

 De kasseiweg naar de Oude Pastorie maakt deel uit van het 
historische karakter van de site.


