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CD&V HAM
WIJ STAAN KLAAR 
VOOR U
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.

LANDELIJK EN GROEN
CD&V-KANDIDATEN GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN  

14 OKTOBER 2018 - LIJST 3

12. VERMEULEN Kim

13. GRASSO Diana

14. FOETS Lore

15. DEELKENS Niels

16. VAN HOUT Hanne

17. PLACIN Kenny

18. VAN HENDE Whitney

19. VAN OUYTSEL Monique

20. PEELMANS Walter

21. BOSMANS Willy

1. DE VIS Dirk

2. AEGTEN Hilde

3. BOSMANS Patrick

4. HESELMANS Marc

5. DE BRUYN Debbie

6. CHEKIMI Samia

7. BIESEMANS Kris

8. RAEYMAEKERS Patrick

9. CHAMPAGNE Joke

10. CLAES Bart

11. OOMS Jos

 »Het centrum van Oostham krijgt een vernieuwd uitzicht

REC

VOOR UW VEILIGHEID
UI

 »Minder steen & meer natuur:  woonerven met water en groen

 »Aanleg rioleringen 
 Genebos: Dijkstraat, Veldhovenstraat, Veldstraat, Kerkeneikestraat 
 Oostham: Wasseven, In De Bus, Pastoriestraat, Kwamol

 »Een hondenspeelruimte voorzien waar honden veilig los kunnen lopen zonder anderen   
      te hinderen

 »Herinrichting van de rotonde 
       aan afrit 25 met bypasses

 »De omgeving aan Buurthuis Genendijk 
      wordt opgefrist

 »Kansen voor nieuwe woonvormen
 Co-housing
 Woonerven
 Kangoeroewoningen

 »Vrijetijdsbeleving in eigen gemeente:
       blijvend ondersteunen van 
       sport-, cultuur- en jeugdverenigingen

 »Uitbreiding sportkampen

 »Zorgen voor een fietsvriendelijke        
 schoolomgeving

 »Een camera betrapt sluikstorters, 
      een GAS-boete bestraft sluikstorters

Dirk De Vis
Burgemeester

Lijsttrekker

 »Carpoolparking aan de afrit 
      ontwikkelen



BEWEGEN IN HAM

ZORG DRAGEN VOOR ELKAAR ONDERNEMEN IN HAM

 » Uitbreiding van aanbod seniorenrestaurant

 » Evenementencel: voor verenigingen, 
     handelaars en gemeente

 » Ondersteuning voor- en naschoolse kinderopvang

 » Uitbreiding van kinderopvang, zeker in vakantieperiodes  
      (vakantiekampen, speelpleinwerking)

 » Duidelijkheid in het aanbod van zorgverlening

 » Dagopvang voor senioren

 » Ondersteuning van de mantelzorg

 » Uniforme bewegwijzering naar 
      verenigingen & bedrijven

 » Ruimte voor grotere bedrijven in Truibroek en ENA 25

Inkomsten Uitgaven

 » Begroting in evenwicht

 » Bedrijvigheid en wonen kunnen elkaar  
     niet hinderen met groene tussenschotten     
     in Genebos

 » Aanhouden van de bestaande transparante fiscaliteit

 » Kleine gemeentelijke aankopen doen we bij     
 voorkeur bij lokale handelaars

 » Belastingen stabiel en rechtvaardig houden

 » Het trage-wegennet voor fietsers en voetgangers 
      uitbreiden naar oosten en westen

 » Een fietsostrade verbindt Ham met de regio

 » De tweede fase van de werken aan 
     de N141 vernieuwt de doorgang van Oostham
     (grote baan Kwaadmechelen – Oostham)

 » Geen uitbreiding van de E313 zonder 
      geluidswering en een groene buffer 
      in Genebos en Genendijk

 » Geen zwaar vervoer door centra d.m.v.     
  cameracontrole (ANPR)

 » De BuzzyPazz aan 50% voor onze jongeren

 » Dynamische snelheidsborden rond de schoolomgevingen
      met verkeersveilige oversteekplaatsen in 3D

 » In de schoolomgevingen wordt er strenger     
  opgetreden tegen verkeersovertredingen

 »  KMO-units voor de kleine ondernemer

In deze folder vindt u een deel uit het programma dat CD&V Ham 
in de volgende 6 jaar graag wil verwezenlijken. Wil je alle punten 
lezen of ontvangen? Bekijk ze online op http://ham.cdenv.be/
gemeenteraadsverkiezingen of via de QR-code.


