
Er zijn 2 manieren om geldig te stemmen op zondag 14 oktober

Door individuele kandidaten een stem te geven
of bij voorkeur allemaal

... of door een lijststem bovenaan

  1. DE VIS Dirk

  1. DE VIS Dirk

12. VERMEULEN Kim

12. VERMEULEN Kim

  4. HESELMANS Marc

  4. HESELMANS Marc

15. DEELKENS Niels

15. DEELKENS Niels

  7. BIESEMANS Kris

  7. BIESEMANS Kris

18. VAN HENDE Whitney

18. VAN HENDE Whitney

  2. AEGTEN Hilde

  2. AEGTEN Hilde

13. GRASSO Diana

13. GRASSO Diana

  5. DE BRUYN Debbie

  5. DE BRUYN Debbie

16. VAN HOUT Hanne

16. VAN HOUT Hanne

  8. RAEYMAEKERS Patrick

  8. RAEYMAEKERS Patrick

19. VAN OUYTSEL Monique

19. VAN OUYTSEL Monique

10. CLAES Bart

10. CLAES Bart

21. BOSMANS Willy

21. BOSMANS Willy

  3. BOSMANS Patrick

  3. BOSMANS Patrick

14. FOETS Lore

14. FOETS Lore

  6. CHEKIMI Samia

  6. CHEKIMI Samia

17. PLACIN Kenny

17. PLACIN Kenny

  9. CHAMPAGNE Joke

  9. CHAMPAGNE Joke

20. PEELMANS Walter

20. PEELMANS Walter

11. OOMS Jos

11. OOMS Jos

CD&V - lijst 3

CD&V - lijst 3

KANDIDATENBOEKJE
CD&V HAM - LIJST 3



WILLY
BOSMANS

21ste PLAATS

Lees meer op http://ham.cdenv.be/wie-is-wie/onze-mensen/willy-bosmans/

WIE IS WILLY?
 » 30 jaar gemeenteraadslid
 » 18 jaar schepen
 » 12 jaar voorzitter OCMW

Belangrijkste realisaties samen met CD&V-fractie:

 » Bouw 37 service flats
 » Bouw dienstencentrum
 » Gezond ontbijt scholen en senioren
 » Toegankelijkheid van alle openbare gebouwen

WENSEN VOOR HAM
Verder bouwen aan een gemeente waar het voor jong en oud goed is om te wonen.

De jaarrekeningen tonen aan dat ons meerjarenplan van 2012/2018 voor 
90% werd gerealiseerd. Kijk maar even rond in Ham: Ham is veranderd. 
Wat werd gerealiseerd geeft vertrouwen voor de toekomst. Wij blijven 
investeren in en voor elkaar.

Robynsstraat 42 65 jaar

willy.bosmans@ham.be OCMW-voorzitter

Gehuwd
Twee kinderen en vier kleinkinderen



DIRK
DE VIS

1ste PLAATS

Lees meer op http://ham.cdenv.be/wie-is-wie/onze-mensen/dirk-devis/

WIE IS DIRK?
Eigenlijk is die vraag voor mij meer: Wat doet een burgemeester?

Werken in dienst van het “algemeen belang”. Dienstvaardig zijn.  Eerst luisteren en dan durven 
beslissen. Een duidelijk standpunt innemen. Toegankelijk zijn. Dat is de burgemeester die ik 
voor u wil zijn.

WENSEN VOOR HAM
Landelijk en groen blijven, met werk in eigen streek. Om dat te bereiken moeten er belangrijke 
beslissingen worden genomen inzake mobiliteit en ruimtelijke ordening. Nadenken, afwegen 
en knopen doorhakken. Politieke moed zal nodig zijn. 

 WALTER
PEELMANS

20ste PLAATS

WIE IS WALTER?
Geboren te Turnhout, 07/02/1944, Hammenaar geworden in 1967. Samenwonend met 
Bertha Oeyen, samen hebben wij 5 kinderen en 4 kleindochters. 43 jaar heb ik gewerkt als 
apothekersassistent,  waarvan 38 jaar in Oostham.

Sinds 2007 zit ik in de gemeenteraad en heb de voorbije jaren Ham zien evolueren in positieve 
zin: huisvesting, sociaal beleid, werkgelegenheid, milieu, handel, cultuur, mobiliteit, enz….

WENSEN VOOR HAM
HAM een FANTASTISCHE gemeente, IDEAAL om er te wonen.

Daar wil ik aan blijven meewerken: 
IK wil mijn best doen voor U,
Denk jij in het stemhokje aan MIJ?

Lees meer op http://ham.cdenv.be/wie-is-wie/onze-mensen/walter-peelmans/

Staatsbaan 132 70 jaar

burgemeester@ham.be Burgemeester

Gehuwd
Vier kinderen en een heleboel kleinkinderen

Molenwijk 3 74 jaar

peelsmans_walter@skynet.be Gepensioneerd

Partner van Bertha Oeyen
Papa van vijf kinderen en drie kleindochters



 MONIQUE
VAN OUYTSEL

19de PLAATS

Lees meer op http://ham.cdenv.be/wie-is-wie/onze-mensen/monique-vanouytsel/

WIE IS MONIQUE?
Geboren op 27 december 1961. Opgegroeid in Westerlo maar al meer dan 30 jaar 
woonachtig in Ham. Ik heb 2 volwassen kinderen en 4 kleinkinderen. Werkzaam als assistent 
manager bij Carrefour en dit al 38 jaar. Oplossingen zoeken en klanten met een goed gevoel 
laten vertrekken zit er ingebakken.

Het verenigingsleven ligt me nauw aan het hart daar ik zelf vele jaren voorzitster en bestuurslid 
geweest ben van Femma Genebos en actief lid van Blijf jong Genebos.

WENSEN VOOR HAM
We wonen in een fijne gemeente maar alles kan altijd beter. Het sociale ligt me wel, ieder-
een verdient zijn plekje onder de zon, ook zij die het minder goed hebben. Als senior van de 
vrouwelijke kandidaten weet ik dat mensen die al wat ouder zijn hun tijd na een carrière zinvol 
willen invullen en tevens willen genieten van het leven zonder zorgen. Ik vind dat dat voor 
iedereen mogelijk moet zijn! Daartegenover ligt de wereld voor de jongeren nog open en 
zij moeten zich kunnen ontplooien en hun weg zoeken. Belangrijk is dat beiden hier voor de 
nodige tools vinden in Ham. Diversiteit is nodig en verdraagzaamheid en vriendelijkheid draag 
ik hoog in het vaandel. Doe niets aan een ander wat je zelf niet wil is mijn motto. Samen met 
de hele ploeg wil ik me hier voor inzetten. Kan ik rekenen op jullie stem? Bedankt!

 HILDE
 AEGTEN

2de PLAATS

WIE IS HILDE?
Geboren en getogen in Ham, dochter van Jan Aegten en Josée Reyners “Josée van Jaak van 
de slachter”. 

De voorbije 6 jaar maakte ik deel uit van de OCMW-raad. Je krijgt inzicht in de menselijke 
noden in onze gemeente die anders vaak verborgen blijven. Streng maar rechtvaardig steun 
verlenen aan degene die het nodig heeft, blijft noodzakelijk.

WENSEN VOOR HAM
Zorg dragen voor elkaar, voor onze dieren en de mooie natuur die Ham rijk is. 

 » Ik wil meewerken aan een gemeente waar mensen elkaar nog kennen en elkaar goeiedag  
  zeggen. 
 » Waar het aangenaam is om te leven door het vele groen en dieren zoals in mijn eigen tuin  

 en buurt. 
 » Waar er activiteiten georganiseerd worden door verenigingen, handelaars en de   

 gemeente. Ik vind het belangrijk dat de gemeente deze initiatieven blijft ondersteunen.

Lees meer op http://ham.cdenv.be/wie-is-wie/onze-mensen/hilde-aegten/

Zegelpad 12 56 jaar

baloeke10@gmail.com Assistent manager

Alleenwonend
Twee volwassen kinderen en vier kleinkinderen

Stokerijstraat 85 45 jaar

hilde.aegten@telenet.be Bankbediende

Vrijgezel en baasje van mijn lieve Berner Sennen en katertje



 PATRICK
 BOSMANS

3de PLAATS

Lees meer op http://ham.cdenv.be/wie-is-wie/onze-mensen/patrick-bosmans/

WIE IS PATRICK?
Geboren en getogen in Ham, zoon van Armand Bosmans en Leontine Geboers. 8 jaar 
schepen van Vrije Tijd (Cultuur, Toerisme, Sport en Bib), ICT, Ontwikkelingssamenwerking en 
Communicatie.  

Vrijwilliger in hart en nieren: o.a. Secretaris KWB Kwaadmechelen, voorzitter Beweging.net 
Ham, Fietsbieb Ham, trekker Damiaanactie Ham, Coderdojo, Ken Uw Gemeente, … 

WENSEN VOOR HAM
Ham moet een leuk dorp blijven waar je welkom bent in je buurt.  Een buurt waar je de men-
sen nog kent en elkaar een handje kan helpen waar nodig.  Waar je thuis kan komen en je 
veilig en gelukkig voelt.  Ik hou van mensen die er mee willen voor zorgen dat er in Ham iets 
te beleven valt, het is belangrijk dat we deze initiatieven ten volle ondersteunen. Verenigingen 
die mensen aansporen tot bewegen moeten we aanmoedigen in hun werking. 

 WHITNEY
VAN HENDE

18de PLAATS

WIE IS WHITNEY?
Ik ben geboren, als enig kind van Chris Van Hende en Eva Roerbert, in Antwerpen maar 
daar niet opgegroeid.  Ik mocht al wonen in meerdere buurgemeenten: Vorst, Veerle en 
Meerhout.  Maar heb mijn thuis gevonden in Ham waar ik nu al bijna 9 jaar woon.

Mijn ouders zijn altijd zelfstandige geweest in de horeca en ben daar dus ook volledig in 
opgegroeid en ook al een tijdje in gewerkt.

WENSEN VOOR HAM
Ik kom nog maar pas piepen in de politieke wereld en leer elke dag bij. Dieren zijn mijn passie, 
hier wil ik mij graag verder in verdiepen in Ham. Zo denk ik bijvoorbeeld in het ondersteunen 
van een lokale opvang voor dieren in de toekomst.  Graag wil ik pleiten voor striktere regels 
voor dierenwelzijn, denk maar aan vossenvallen waar vele poezen uit de buurt in vast komen 
te zitten.  

Lees meer op http://ham.cdenv.be/wie-is-wie/onze-mensen/whitney-vanhende/

Gerhoevenstraat 26c 40 jaar

patrick.bosmans6@telenet.be Bankbediende & Schepen Vrije Tijd

Wettelijk samenwonend met Ann Mannaerts 
Papa van Lukas, Simon, Emma en Marie

Genebosstraat 1 23 jaar

whittekevanhende@hotmail.com Werkzoekende

Wettelijk samenwonend



 KENNY
PLACIN

17de PLAATS

Lees meer op http://ham.cdenv.be/wie-is-wie/onze-mensen/kenny-placin/

WIE IS KENNY?
Zoon van Manuel Placin en Wendy Toelen. Al 42j. wonend in het mooie Ham. De mensen 
die me kennen, weten dat ik altijd mijn mening zal zeggen. Ik ben niet de persoon die alle 
buurtfeesten zal afgaan voor uw stem... Aangezien ik dit vroeger ook nooit deed en trouw 
aan mezelf wil blijven. Wat niet wil zeggen, dat indien iemand een probleem of vraag heeft, ik 
hem niet zal helpen of beantwoorden.  Of... om het met de woorden van Sandra Kim en Luc 
Steeno te zeggen : ‘Bel me, schrijf me, laat me vlug iets weten...

WENSEN VOOR HAM
Ben je het ergens niet mee eens, dan mag je die kritiek uiten, of je kunt kanalen zoeken om 
er daadwerkelijk iets aan te doen. 

Daarom heb ik mij kandidaat gesteld voor de gemeenteraad. Ik geloof echt dat ik zo een 
verschil kan maken. En het leven in onze prachtige gemeente nog mooier kan maken. 

Zwerfvuil en sluikstorten aanpakken,  lokale handel en middenstand promoten met initiatieven, 
bedrijven maximale kansen bieden en onze open ruimte respecteren.

En vooral meer beleving voor de jeugd. Mijn politiek engagement is er voor mensen die er 
echt iets van willen maken. Inzetten op onze troeven en ze ook promoten.

 MARC
 HESELMANS

4de PLAATS

WIE IS MARC?
 » Geboren en getogen Hammenaar. 
 » Zoon van wijlen Willy Heselmans en Wolf Roswitha (Geneberg)
 » Gegradueerd A1 verpleger van opleiding
 » Team Lead Global Application Services bij Agfa Healthcare NV in Mortsel
 » Gastdocent aan de Odisee Hogeschool (HUB) opleiding Technoloog Medische     

 Beeldvorming
 » 12 jaar gemeenteraadslid, 6 jaar fractieleider
 » 11 jaar voorzitter CD&V Ham
 » Basketbal trainer bij KBBC Miners Beringen

WENSEN VOOR HAM
Als voorzitter van CD&V Ham en uittredend gemeenteraadslid is het mijn doel om onze 
programmapunten te realiseren waarbij elk punt evenveel aandacht krijgt.

Voor Ham is er maar één weg, “De Weg Vooruit!”.

Lees meer op http://ham.cdenv.be/wie-is-wie/onze-mensen/marc-heselmans/

Team Lead

Zandstraat 152 41 jaar

kenny.placin@hotmail.com Bediende

Echtgenoot van Piera
Papa van Nina en Nomi

Wasseven 64 55 jaar

marc.heselmans@agfa.com

Partner van Christel Jannes
Papa van Lien, Ine en Toon



 DEBBIE
 DE BRUYN

5de PLAATS

Lees meer op http://ham.cdenv.be/wie-is-wie/onze-mensen/debbie-debruyn/

WIE IS DEBBIE?
In 2001 volgde ik de liefde van mijn leven naar Ham, maar ik voelde me héél snel thuis in onze 
gemeente. Wim en ik kochten samen een huisje in de Beekstraat om in 2003 te trouwen 
en vervolgens onze dochter Dienne en zoon Rik te verwelkomen.  Professioneel ben ik 
maatschappelijk werker bij Familiehulp. 

Het is de derde keer dat ik mij kandidaat stel voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ondertussen 
al heel wat rimpeltjes meer maar gelukkig ook heel wat ervaring meer. De voorbije 12 jaar 
vertegenwoordigde ik onze partij in de OCMW-raad.

WENSEN VOOR HAM
Ik wil mij inzetten voor een sterk ouderenbeleid. Aanspraak maken op een goede ondersteuning 
en zorgverlening is tegenwoordig geen evidentie. 

Als mama van twee tieners wil ik mij eveneens engageren voor een sterke kinder- en 
jeugdwerking . Ieder kind, met al zijn aparte eigenheden, telt! 

Een warme gemeente waarbij nagedacht is over infrastructuur met een gezond groen 
evenwicht.

 HANNE
VAN HOUT

16de PLAATS

WIE IS HANNE?
Al 7 jaar een trotse Limburgse, na opgegroeid te zijn in Balen. Samen met Lieven kocht ik 7 
jaar geleden een huis in de Merelstraat. We wonen daar nu met onze kindjes Seth (5) en Alixe 
(bijna 2) en onze honden Jefke & Quinn. Ik werk bij CD&V als stafmedewerker afdelingen, wat 
inhoudt dat ik samen met mijn collega’s lokale CD&V-afdelingen ondersteun in hun werking. 

WENSEN VOOR HAM
 » Een gemeente waar alle weggebruikers zich veilig voelen, zowel fietsers, voetgangers als       

 automobilisten. Ik breng geregeld mijn kinderen weg met de fiets en ik merk dat er zeker   
 in de schoolomgeving nog werk is aan de veiligheid.
 » Een gemeente waar iedereen zijn of haar buren kent. Dat zorgt er mee voor of je een   

 huis hebt in Ham of een thuis hebt in Ham.
 » Een gemeente die duurzame keuzes maakt en aanmoedigt. De gemeente moet het   

 goede voorbeeld geven door inwoners te inspireren en laten zien dat duurzame keuzes   
 op termijn goed zijn voor onze omgeving én voor je bankrekening.

Lees meer op http://ham.cdenv.be/wie-is-wie/onze-mensen/hanne-vanhout/

Beekstraat 28 38 jaar

debbie.de.bruyn@telenet.be Sectorverantwoordelijke familiehulp

Gehuwd met Wim Hillen 
Mama van Dienne en Rik

Merelstraat 5 32 jaar

vanhouthanne@hotmail.com Begeleiding lokale CD&V afdelingen

Partner met Lieven Mensch
Mama van Seth en Alixe



 NIELS
DEELKENS

15de PLAATS

Lees meer op http://ham.cdenv.be/wie-is-wie/onze-mensen/niels-deelkens/

WIE IS NIELS?
Ik ben Niels Deelkens en ben 30 jaar. In 2011 ben ik in de Heidestraat in Ham gaan samenwonen 
met mijn vriendin Nathalie, die afkomstig is uit de vroegere Sluisstraat in Ham. In 2013 kochten 
we in de Langdonkstraat in Ham een huis. In 2017 hebben we ons eerste kindje, ons zoontje 
Finnick, in ons gezinnetje mogen verwelkomen. Ik werk als technicus elektro-mechanicien bij 
de spoorwegen en daar sta ik in voor het onderhoud van de bovenleiding zodat onze treinen 
veilig kunnen blijven rijden. Mijn grootste hobby is voetballen. Ik speel bij FC Rio in Genendijk, 
bij FC Germeer, bij FC Large (minivoetbal in het Vlietje) en bij FC Schoot sport.

WENSEN VOOR HAM
Vorig jaar ben ik bij JONG CD&V gestart om me in te zetten voor de toekomst van Ham, zodat 
onze gemeente een veilige en leuke plaats is en blijft om onze kinderen te laten opgroeien. In 
het bijzonder heb ik de volgende wensen:
 » Dat Ham een veilige plaats is en blijft om onze jeugd te laten opgroeien en te laten      

 ontdekken en beleven.
 » Dat Ham een gemeente is waar we fier op mogen blijven en waar het gezellig is om te   

 wonen.

 SAMIA
 CHEKIMI

6de PLAATS

WIE IS SAMIA?
Sinds 1968 woonachtig in Ham (Kwaadmechelen). Geboren in de wereldstad van de romantiek 
(Parijs). Vrouw van Troch Johny. Moeder van Joël en Talisa. Mogen opgroeien als kind in de 
fijnste multiculturele wijk van Ham (Populier). Sinds 1993 huisje, tuintje in de Platanenlaan 12 
(Oostham). Heden ben ik coördinator van het integratiebeleid en verantwoordelijke flankerend 
onderwijsbeleid voor de gemeente Leopoldsburg.

WENSEN VOOR HAM
Sinds 2006 ben ik politiek actief in Ham. De afgelopen zes jaren kreeg ik van jullie de eer om 
als raadslid ‘Ham’ mee vorm te geven. Dit samen met een sterk en professioneel beleidsteam. 
Met de hand op het hart kan ik zeggen dat CD&V Ham met zeer competente en geëngageer-
de mensen deze taak ter harte neemt. Als teamspeler ga ik enkel voor het beste voor Ham en 
wens ik Ham meer CD&V.
 
Ik blijf voor jullie kiezen!
Fijn dat jullie voor mij kiezen.

Lees meer op http://ham.cdenv.be/wie-is-wie/onze-mensen/samia-chekimi/

Langdonkstraat 5 30 jaar

niels_deelkens@hotmail.com Bediende

Wettelijk samenwonend
Ouder van Finnick

Platanenlaan 12 54 jaar

trochchekimi@hotmail.com Ambtenaar

Gehuwd met Johny Troch
Moeder van Joël en Talisa



 KRIS
 BIESEMANS

7de PLAATS

Lees meer op http://ham.cdenv.be/wie-is-wie/onze-mensen/kris-biesemans/

WIE IS KRIS?
Opgegroeid in Kwaadmechelen als zoon van Eddy Biesemans en Rita Noels en in 2007 
verhuisd naar Oostham (De Warande). Mijn grootvader, Marcel Noels, was mijn grote 
voorbeeld en heeft mij de politieke microbe doorgegeven. Politiek werd mij dus met de 
paplepel ingegeven. 

De voorbije 6 jaar was ik gemeenteraadslid en volgde ik vooral technische dossiers van nabij 
op.

WENSEN VOOR HAM
Door mijn opleiding en werkervaring binnen de openbare sector heb ik zeer veel interesse in 
de technische dossiers binnen de gemeente. Onder impuls van het huidige gemeentebestuur 
is onze gemeente de voorbije jaren sterk gegroeid en zichtbaar veranderd. We hebben heel 
wat bereikt, maar het werk is nog niet af. Er staan heel wat projecten in de steigers waar ik 
graag mijn schouders wil onder zetten. Hierbij denk ik dan o.a. aan de realisatie van opvang-
mogelijkheden voor senioren en aan de herinrichting van het centrum van Oostham met oog 
voor verkeersveiligheid, de zwakke weggebruiker, toegankelijkheid en groene elementen.

 LORE
FOETS

14de PLAATS

WIE IS LORE?
Al 27 jaar woon ik in Ham. Ik ben geboren en getogen in Genendijk waar ik ook mijn vriend 
Robrecht leerde kennen. Samen gingen we op zoek naar een huisje en kwamen we zo drie 
jaar geleden terecht in een leuke buurt in Kwaadmechelen. Ik ben al zes jaar leerkracht in het 
buitengewoon onderwijs, een job die ik met heel veel passie uitoefen. 

Ondertussen zetel ik al een zestal jaar binnen het CD&V bestuur. Ik zet me vooral in voor de 
jongerengroep jong CD&V Ham en sinds september 2018 ben ik hier ook voorzitter van. 

WENSEN VOOR HAM
Ham moet een echte hometown kunnen zijn voor iedereen: een plek waar iedereen zich veilig 
voelt, waar iedereen zicht thuis voelt, waar iedereen elkaar kent en waar iedereen elkaar ook 
helpt. Daarnaast zou ik alle mensen die initiatieven durven nemen graag willen aanmoedigen 
en ondersteunen omdat zij er mee voor zorgen dat Ham een bruisende gemeente blijft. Om 
al die initiatieven te bundelen, zou het fijn zijn als er een evenementencel kan opgericht wor-
den zodat we samen de handen uit de mouwen kunnen steken. 

Lees meer op http://ham.cdenv.be/wie-is-wie/onze-mensen/lore-foets/

De Warande 18 40 jaar

krisbiesemans@hotmail.com Manager

Verloofd met Liesbet
Papa van Karlijn en Wout

Smidsestraat 27 jaar

lore.foets@gmail.com Leerkracht middelbaar onderwijs

Samenwonend met Robrecht Wellens



 DIANA
GRASSO

13de PLAATS

Lees meer op http://ham.cdenv.be/wie-is-wie/onze-mensen/diana-grasso/

WIE IS DIANA?
Ik ben opgegroeid in Leopoldsburg en heb daarna Journalistiek en Politieke Wetenschappen 
gestudeerd in Gent, waar ik nog enkele jaren heb gewoond. Vier jaar geleden verhuisde ik 
naar Ham. In die tijd heb ik kunnen kennismaken met Ham en ben ik steeds meer verliefd 
geworden op deze gemeente, met veel groen en open vlaktes. De Hammenaren zijn warme 
mensen en er bloeit een rijk verenigingsleven. Door de vele activiteiten, hoef je niet ver te 
gaan om je te amuseren.

Ik ben sociaal geëngageerd en begaan met de mensen. Als OCMW-raadslid zet ik me graag 
in voor sociale doelen en vind het fantastisch om activiteiten te organiseren waar iedereen 
van kan meegenieten. Mijn ervaring in sociale projecten bij maatwerkbedrijf de Biehal trek ik 
graag door in Ham. 

WENSEN VOOR HAM
Ham leefbaarder maken voor iedereen, daar zet ik graag op in. Samen met jou bouw ik verder 
aan een nòg aantrekkelijker Ham. In Ham zal ik inzetten op het verbinden van mensen, groe-
pen, buurten … om zo meer uit Ham te halen & het nog een aangenamere plek te maken om 
te leven. Een sociale gemeente boordevol activiteiten …. dat is Ham! Jong en oud hebben de 
keuze uit een waaier aan culturele, sportieve of uitgaansactiviteiten.

 PATRICK
RAEYMAEKERS

8ste PLAATS

WIE IS PATRICK?
 » Afkomstig uit Dessel, maar al 27 jaar inwoner van Ham
 » 37 jaar tewerkgesteld bij ”Belgoprocess” in Dessel
 » Bestuurslid Ken Uw Gemeente en wijkcomité Langven
 » Lid wielerclub “Doortrappers” Ham
 » Zamelt jaarlijks 5000 euro in om 1000 km Kom Op Tegen Kanker te fietsen
 » Reeds 6 jaar gemeenteraadslid

WENSEN VOOR HAM
 » Het groene en landelijke imago van Ham  behouden.
 » Verkeersveiligheid met oog voor de zwakke weggebruiker.
 » Herinrichting centrum Oostham.
 » Blijven innoveren en jobs creëren, zoals bijvoorbeeld bij Nike

Lees meer op http://ham.cdenv.be/wie-is-wie/onze-mensen/patrick-raeymaekers/

Olmensesteenweg 10D 34 jaar

grassodiana@hotmail.com Communicatieverantwoordelijke

Ongehuwd

Langven 23a 58 jaar

patrick.raeymaekers2@telenet.be Bediende

Gehuwd met Ilse Caerts
Vader van twee dochters: Saskia & Anouck



 JOKE
CHAMPAGNE

9de PLAATS

Lees meer op http://ham.cdenv.be/wie-is-wie/onze-mensen/joke-champagne/

WIE IS JOKE?
Sinds 1998 Hammenaar. Geboren in Koersel, opgegroeid in Leopoldsburg in een gezin van 
4 kinderen, fier op mijn ouders om de waarden en normen die ze me hebben aangeleerd. 
19 jaar manager geweest in een toonaangevende internationale holding en daarna 4 jaar 
gewerkt voor een IT bedrijf op de boekhouding en HR. In bijberoep was ik actief als passionele 
sommelier in een eigen wijn- en likeurenzaak in Ham.

WENSEN VOOR HAM
Ik ben nieuw in de politiek. De doorzetting, de moed en de kennis die ik de afgelopen jaren 
heb vergaard, hebben mij geïnspireerd om mij iets meer dan een jaar geleden te engageren 
als bestuurslid. Mijn moto: Om iets te laten bewegen moet je zelf kracht uitoefenen.

 » Ik wil de samenwerking van ondernemers, verenigingsleven en vrijwilligers voor    
 maatschappelijke doelen stimuleren.
 » Ik wil dat elk kind in elke situatie een eerlijke kans krijgt. Ze zijn onze toekomst!
 » Ik wil dat elke oudere gelijke kwalitatieve zorgen krijgt tegen een democratische prijs
 » Ik wil ‘buren helpen buren” aanmoedigen (ik heb het positieve hiervan zelf mogen ervaren).

 KIM
VERMEULEN

12de PLAATS

WIE IS KIM?
Opgegroeid in Balen maar woon sinds 2011 in Geneberg in Ham. Loopbaan van twintig 
jaar als leerkracht in een middelbare school in Tessenderlo. Als geschiedenisleerkracht leer 
ik jongeren dat democratie en inspraak belangrijk zijn.  Ik wil meer dan aan de zijlijn toekijken. 
Mijn interesse in politiek werd ook gewekt doordat mijn vader actief is als voorzitter van 
CD&V Balen. Als Taxi Mama en met de voorzitter van wielerclub ‘de Doortrappers’ aan mijn 
zijde weet ik dat er in onze gemeente een groot aanbod is aan vrijetijdsbeleving.  

WENSEN VOOR HAM
Het verenigingsleven in Ham bloeit.  We moeten inzetten op het blijvend ondersteunen van 
sport-, cultuur- en jeugdverenigingen. Jongeren die zich in hun vrije tijd vrijwillig inzetten voor 
onze kinderen moeten aangemoedigd worden.  Er moeten waarderingsmomenten zijn voor 
hen en alle andere vrijwilligers. Ondersteuning voor kinderopvang blijft nodig: vakantiekampen, 
speelpleinwerking, voor -en naschoolse opvang ...  We moeten extra aandacht schenken 
aan verkeersveiligheid, zeker in de buurt van scholen en ander plaatsen waar veel kinderen 
komen. Ik wil mijn kinderen zien opgroeien in een gemeente waar mensen elkaar helpen, 
waar buren elkaar kennen, waar jong en oud kan samenkomen in veilige, propere, groene 
speel -en ontmoetingsplaatsen.

Lees meer op http://ham.cdenv.be/wie-is-wie/onze-mensen/kim-vermeulen/

Pauwbroekstraat 33 52 jaar

joke25@champagne@gmail.com Bediende

Gescheiden, samenwonend met mijn lieve golden retriever Dajho

Geneberg 13 41 jaar

kim.vermeulen2@telenet.be Leerkracht middelbaar onderwijs

Partner van Ivan Mafranckx
Mama van Nora (8) en Maud (5)



 JOS
OOMS

11de PLAATS

Lees meer op http://ham.cdenv.be/wie-is-wie/onze-mensen/jos-ooms/

 BART
CLAES

10de PLAATS

Vennestraat 18 43 jaar Langven 9 63 jaar

bart.claes@dxcfds.be jos.ooms@ham.beICT Schepen Openbare Werken

WIE IS BART?
Hallo, ik ben Bart Claes, 43 jaar en al 22 jaar samen met mijn vrouwtje An.  Samen hebben 
we 2 kinderen, 2 meiden van 13 en 15 jaar.  Sinds 2016 ook de stap gezet naar het trouwen. 

Zelf ben ik een actief lid in ons buurtcomité Langven, en ook een actief lid bij Vincentius waar 
we ons inzetten voor de mensen van Ham / Tessenderlo die het (momenteel) iets moeilijker 
hebben en die bij ons voedselpakketten en kledij kunnen verkrijgen.

Ik ben net na de vorige verkiezingen bij CD&V gestart, vooral omdat ik vond dat deze groep 
goed bezig was en ik daar deel van wilde uitmaken om hopelijk bij te dragen aan het verder 
uitbouwen van onze gemeente.

WENSEN VOOR HAM
Ik hoop dat ik Ham kan helpen verder uitbouwen tot een toffe, leefbare, eerlijke gemeente!  
Dat er nog meer kan worden gedaan aan de armoede, en toekomstige armoede.  Zo hoop 
ik dat we iets speciaals kunnen doen voor de eenoudergezinnen, de minderbedeelden, en de 
ouderen.

WIE IS JOS?
Ik ben ondertussen 30 jaar gemeenteraadslid, waarvan 18 jaar als schepen van openbare 
werken.

WENSEN VOOR HAM
 » Riolering in al de Hamse straten
 » Goed onderhouden wegennet
 » Groenvoorzieningen op de juiste plaats

Lees meer op http://ham.cdenv.be/wie-is-wie/onze-mensen/bart-claes/

Getrouwd met An Nuyts
Papa van Nina & Luna

Gehuwd
Vader van drie kinderen en zes prachtige kleinkinderen


