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CD&V Ham ontvangt
nationale
voorzitter Wouter
Beke

V&M Ham neemt deel aan Zij Blij Dag
In mei kon je V&M Ham vinden aan de kinderopvang en aan de
kerkdeuren: dan was het de tweede Zij blij-dag. Op verschillende
plaatsen in Vlaanderen trekken lokale afdelingen van Vrouw &
Maatschappij de straat op voor een betere combinatie van zorg,
gezin en arbeid. Dit jaar willen we zorgen dat zij (en hij) blij is op
de werkvloer. Daarom leggen we de mensen een aantal
voorstellen voor over gezinsvriendelijke werkplaatsen en geven
we de mama’s een attentie, het is tenslotte bijna Moederdag.
Lees meer ›

Hamse kampioenen in de bloemen
gezet!

Op donderdag 30 mei vormde sporthal ’t Vlietje het decor van de
jaarlijkse kampioenenviering. Een feestelijke avond waarin onze
Hamse sporters in de bloemen werden gezet.
De eerste trofee die werd uitgereikt was deze van sportbelofte
van het jaar. Deze titel was voor Ward Vandergraesen(judo).
Ward behaalde in januari 2013 de eerste plaats in het
scholenkampioenschap categorie -50kg te Hasselt. In de categorie
-46kg werd hij zowel Limburgs, Vlaams als Belgisch kampioen.
Andere genomineerden voor deze categorie waren ...
Lees meer ›

In voorbereiding van het
Innestocongres komen de
kopstukken van de partij
naar de lokale besturen.
CD&V Ham had de eer de
nationale voorzitter,
Wouter Beke, te mogen
verwelkomen vorige week.
Alle bestuursleden, leden,
sympathisanten en
besturen uit de
buurgemeenten werden
uitgenodigd door onze
lokale voorzitter Marc
Heselmans.
Velen hadden zich
geworsteld door de 84
bladzijden met nieuwe
CD&V-ideeën om zich voor
te bereiden op het bezoek
van Wouter. In een uurtje
gaf hij de gedachtengang
van heel dit project en in
enkele lijnen ging hij in op
concrete voorstellen
waarover het congres in
november zich zal moeten
buigen. Uiteraard was er
nog ruimte om vragen te
stellen. Al de
bezorgdheden van ons
lokale bestuur worden
meegenomen naar het
provinciaal overleg en
kunnen later in
amendementen gegoten
worden om mee op te
nemen in de teksten.
Lees meer ›
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Regelgeving staat extra plaatsen in
de kinderopvang in de weg

Ham heeft sinds kort een spiksplinternieuwe kinderopvang.
Minister Vandeurzen kwam ons lof toezwaaien bij de opening
ervan.
Ham was vooruitstrevend want in Ham werden alle gezinsdiensten
meteen onder één dak geplaatst.
De nood aan buitenschoolse kinderopvang is overal groot, ook in
Ham. In onze nieuwe infrastructuur kunnen wij nog gemakkelijk
14 kinderen meer opvangen. Kind en Gezin heeft echter geen
centen om een extra begeleider aan te werven. Nood breekt wet,
dachten wij in Ham en wij vonden vrijwilligers om een handje te
helpen.
Maar wat blijkt,… dat mag niet. Vrijwilligers mogen niet
ingeschakeld worden. Elke vrijwilliger moet voldoen aan de
diplomavereisten van Kind en Gezin. Maar wie aan die
diplomavereisten voldoet, zoekt natuurlijk regulier werk als
begeleider en werkt niet als vrijwilliger.
Lees meer ›
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Brug Meerhoutstraat
afgesloten
De brug over het
Albertkanaal in de
Meerhoutstraat wordt
vanaf 16 mei afgesloten
voor gemotoriseerd
verkeer. Fietsers en
voetgangers kunnen wel
blijven gebruik maken van
de brug. Aanleiding zijn de
werken die NV De
Scheepvaart uitvoert om de
brug te verhogen. Je zal
echter weinig merken van
de ingreep omdat de
onderkant van de brug
wordt afgeslepen en
verstevigd. Dit is nodig om
groter scheepverkeer toe
te laten. Er wordt een
omleiding voorzien. De
bussen van de lijn volgen
dezelfde omleiding. Lijn
299 vervalt tijdens de duur
van de werken. Lijn 302
blijft behouden en heeft
een halte aan de kerk in
Genendijk. De werken
duren vermoedelijk tot
eind oktober 2013.

De nieuwe infogids
is er!
De nieuwe infogids is er.
Hij is opnieuw alfabetisch
opgebouwd en bevat meer
dan 340 trefwoorden over
de dienstverlening van de
gemeente en het OCMW.
"Nieuw is dat deze uitgave
niet meer huis aan huis
wordt bedeeld", legt
Schepen van Communicatie
Patrick Bosmans uit, "wij
verwijzen in de eerste
plaats graag naar de
digitale interactieve versie
op
www.ham.be/communicatie.
Ecologisch en economisch
verantwoord en bovendien
kunnen we hierdoor snel
inspelen op wijzigingen."
Uiteraard zijn er ook
gedrukte exemplaren
beschikbaar. Deze worden
beschikbaar gesteld aan de
loketten en worden
meegegeven aan onze
nieuwe inwoners. Wil je
dat we een exemplaar
opsturen geef dan een
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Vrouw & Maatschappij zorgt voor
blije kindergezichtjes op de
avondmarkt
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seintje op013 61 10 00 of
info@ham.be.

Tientallen fietsers
rijden lek op
ingegraven
spijkerbalk

De lokale afdeling van Vrouw & Maatschappij was net als de vele
voorbije jaren weer op post op de Avondmarkt 2013. Net als vorig
jaar hadden de dames gekozen om de markt op te gaan met
tattoos voor de kids. Vaak stond er een hele rij aan te schuiven
met de ontblote arm, been of.. andere ledematen om daarna met
een glinsterende tekening op de arm de oranje tent te verlaten.
V&M zag dan ook heel wat blije kindergezichtjes die avond
waardoor ze weer mochten concluderen dat hun opzet geslaagd
was. De mama’s lazen ook gretig alle info dit er in de tent te
vinden was en zagen dat de organisatie in Ham terecht zich één
van de sterksten van de regio mag noemen. Niet voor niets is de
lokale voorzitster, Hilde Aegten, sinds kort ook de voorzitster van
de regio...
Lees meer ›

Ham gaat processierupsen preventief
te lijf

In de loop
van mei wordt in Ham preventief gesproeid tegen de
processierups. Deze werken worden uitgevoerd door een externe
firma. Het gaat om plaatsen op het openbaar domein zoals
schoolomgevingen, speelpleintjes, fietspaden,…. Deze locaties
werden vorig jaar ook al behandeld en aangevuld met plaatsen
waar vorig jaar nieuwe haarden werden vastgesteld. Bedoeling is
om uitroeiing tot stand te brengen. In totaal zullen ruim 1 100
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Bij de tennisclub van het
Limburgse Ham konden ze
maar niet begrijpen
waarom de leden bij hun
mountainbiketochtjes in de
omgeving altijd maar lek
reden. ‘De afgelopen twee
weken hebben we geen
enkele keer gefietst zonder
lekke banden’, zegt
secretaris Walter Beckx
(foto). ‘Soms reden er wel
tien tegelijk lek aan beide
banden. Het was echt
abnormaal.’
Na intensief speurwerk
vonden ze de oorzaak in de
Hamse bossen. ‘Op een
smal paadje was een balk
ingegraven waarin vijf
nagels waren geklopt die
een drietal centimeter
boven de grond uitstaken.'
Lees meer ›

Reorganisatie van de
brandweer zal
handenvol geld
kosten
Een goede dispatching bij
de brandweer moet de
snelst adequate hulp
garanderen. Dit wil zeggen
dat er bij een oproep
onmiddellijk wordt
uitgemaakt welk korps,
welke middelen in eerste
instantie moet inzetten.
Wanneer het vandaag
brandt in Ham dagen de
brandweerdiensten van
Leopoldsburg, Tessenderlo,
Balen en zelfs Beringen op.
Allemaal met hetzelfde
materiaal en dezelfde
hoeveelheid manschappen.
Dit is duidelijk van het
goede te veel en dit kost
handenvol geld.
Bij dynamische dispatching
zal in functie van
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bomen behandeld worden.
Ontdek je toch een haard, dan kan je dit melden bij het
gemeentebestuur. Afhankelijk van de locatie kan er dan worden
ingegrepen. Haarden op openbaar domein, die hinderlijk zijn voor
de bevolking worden verwijderd. Privé domein of op plaatsen
waar weinig tot geen passage is, worden niet behandeld.
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beschikbaarheden van
voertuigen en ...

Lees meer ›
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