
We zijn over de helft van de 
legislatuur.  

Zoals in elke verkiezingscampag-
ne werden er beloftes gemaakt. 
CD&V Ham gaf een overzichte-
lijke brochure uit van wat er in 
het verleden al was gerealiseerd 
en wat we in de toekomst wil-
den realiseren.  

Nu is het moment gekomen om 
een evaluatie te maken. Wat is 
er nu geworden van al die belof-
tes? Wat is er al gerealiseerd? 
Wat staat er nog in de steigers?  

Om de inwoners van Ham daar 
ook een zicht op te geven nodi-
gen wij hen uit op één van de 

drie informatieavonden die we 
als CD&V organiseren.  

Dirk, Jos, Danielle, Walter en 
Willy lichten dan de realisaties 
binnen hun beleidsdomein graag 
toe.  

De eerste infoavond vindt plaats 
in de kleine zaal van het Kristof-
felheem in Oostham op donder-
dag 29 april om 20u.  

In de maanden mei en juni ko-
men achtereenvolgens Kwaad-
mechelen en Genendijk/
Genebos aan de beurt. Details 
hierover volgen nog.  

We hopen uiteraard op een 
talrijke opkomst.  

De Vlaamse regering keurde op 
26/03/10 het RUP definitief 
goed. Na het verstrijken van een 
beroepstermijn kan werk wor-
den gemaakt van de verwerving 
van het gebied. 

Er zal een beëdigd schatter kun-
nen optreden zodat dit sneller 
zal kunnen verlopen dan ver-
wacht.  De verwervingen kun-
nen pas aanvangen als er geen 
juridische hindernissen meer te 
nemen zijn.   

LRM, POM, de Scheepvaart en 
de gemeente HAM werken sa-
men. LRM verwerft de niet- 
kanaalgebonden terreinen, de 

Scheepvaart zal de kanaalgebon-
den percelen verwerven.   

De sociale bemiddelaar bezocht 
reeds alle betrokkenen en nam 
nota van hun wensen en inzich-
ten. In functie van deze gegevens 
wordt gezocht naar mogelijkhe-
den voor bevoorrechte herloka-
lisering binnen de sociale huis-
vestingsector.  Op de privé-
markt is het echter onmogelijk 
om voorrangsregels af te dwin-
gen. Wij trachten wel het aan-
bod op de privémarkt te inven-
tariseren ten behoeve van de 
betrokkenen.  

De inrichting van het gebied is 
niet eenvoudig en is een dure 
aangelegenheid.   

CD&V Ham organiseert informatieavonden 
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Op onze website kan u 
terecht voor al het 
dagelijkse nieuws uit 
Ham.   

Gemeenteraad  
bijwonen?  Dit kan in 
de raadzaal om 20u 
op: 

1 april 

6 mei 

3 juni  

De OCWM-raad 
vindt steeds plaats in 
het servicecentrum in 
de Roerdompstraat 
en is ook publiek 
toegankelijk.  Je kan 
deze bijwonen op 
volgende data: 

20 april 

18 mei 

15 juni 

Word ook lid van CD&V Ham! 

Neem contact op met Marc Heselmans 0494/56.14.45   

of via mail aan cdenvham@hotmail.com 

ENA Sluisstraat goedgekeurd 

www.ham.cdenv.be 

Tevens is Pasen is in aantocht!  

Pasen kondigt iets aan van vreugde. 
Met Pasen staan we niet alleen stil 
bij de christelijke betekenis maar 
denken we ook aan de lente, nieuw 
leven, de komst van de zomer  

En kijken we daar niet allemaal naar 
uit na een lange en koude winter?  

Langs deze weg wens ik, ook na-
mens de ganse Hamse CD&V, ie-
dereen een zalig paasfeest toe.  

Marc Heselmans  

Voorzitter  

CD&V Ham 

Er is echter heel wat vraag naar 
bedrijventerreinen voor grotere 
bedrijven.  

De firma's SNEL , Het Gasthof , 
Total en Geeraerts kunnen hun 
vestiging behouden.   

Nu de brug over de E313 is 
vernieuwd en is uitgebreid met 
een doorgang voor de N156, de 
parallelweg van Nike naar het 
op- en afrittencomplex 25, zul-
len ook de werken voor deze 
weg zelf aanvangen. 

Wij streven er naar meteen ook 
de carpool bij dit op- en afritten- 
complex te kunnen aanleggen. 

Dirk De Vis 
burgemeester 

http://www.ham.cdenv.be


P A G I N A 2 

Ouders, leerkrachten en 
opvoerders kunnen in Ham 
4 uur per week beroep doen 
op mensen van de 
opvoedingswinkel West-
Limburg 

Danielle Biesemans   

Kalender Vrouw & 
Maatschappij 

 

voorjaar 2010

 

8 mei Moederdagactie 

15 mei: Madammenroute 

4 juni: Stand op avondmarkt 

Nieuw bedrijventerrein in Genebos 
Het RUP  (ruimtelijk uitvoerings-
plan) ENA Genebos is definitief. 
In het ENA gebied heeft zich al 
een eerste bedrijf gevestigd: 
AMP-DISTRILIM.  Een distributie-
bedrijf dat de producten van de 
drukkerij Concentra (Het Belang 
Van Limburg) verwerkt en ver-
spreidt. Er is een tewerkstelling 
van ruim 20 personen voorzien.  

Regelmatig komen er aanvragen 
binnen van bedrijven op zoek 
naar een geschikt bedrijventer-
rein. 

Het bedrijventerrein ENA - Ge-
nebos ligt langs de Bergstraat, 
dicht bij de E 313, buiten het 
centrum van Genebos, en kan 
snel aangesneden worden. 

In de samenwerkingsovereen-
komst tussen de gemeenten Ham 
en Tessenderlo, de POM en LRM 
is echter voorzien dat uit de 

opbrengst van de verkoop van de 
gronden ondermeer de sanering 
van de Aubruggestraat en de 
Steenovenstraat moet kunnen 
betaald worden. 

De druk op bewoners van die 
straten wordt alsmaar groter, 
zeker nu er nog eens 3 bijkomen-
de bedrijven in aanbouw zijn. 

Een snelle verwerving van de 
gronden aan een planneutrale 
prijs is daarom essentieel. 

Dit betekent niet meer, niet 
minder dat de gronden moeten 
kunnen verworven worden con-
form de bestemming die zij had-
den voor het RUP, dat was land-
bouwgrond, en niet aan de be-
stemming industriegrond die zij 
nu hebben door het RUP. 

Elke eigenaar wil natuurlijk een 
zo hoog mogelijke prijs voor zijn 
grond en dat is geen bezwaar  

N I E U W S B R I E F H A M        

De waarde van de gronden 
in het ENA-Genebos zal 
veel sneller  kunnen 
bepaald worden zodat dit 
de snelle verwerving en 
invulling ten goede kan 
komen. 

Dirk De Vis 

voor zover die prijs ook objectief 
en niet speculatief is.      

De Vlaamse Regering heeft nu 
beslist dat ook beëdigde landme-
ters schattingen voor de over-
heid mogen doen. 

Tot nog toe was het enkel de 
Ontvanger van de Registratie of 
het Aankoopcomité die voor de 
overheid mochten optreden. 

Wegens personeelstekort duur-
de het maanden vooraleer een 
schatting rond was.    

Dit betekent dat de waarde van 
de gronden in dit ENA-gebied 
veel sneller zal kunnen bepaald 
worden zodat dit ook de snelle 
verwerving en invulling ten goede 
kan komen. 

Dirk De Vis 
burgemeester  

Ham zet in op opvoedingsondersteuning 
Grote vraag naar opvoe-
dingsondersteuning 

Voorts is er het project Kind in 
Nood dat vorig jaar van start 
ging. Kind in Nood richt zich op 
kinderen, jongeren en hun ou-
ders uit meer kwetsbare groe-
pen in de samenleving met moei-
lijkheden op verschillende do-
meinen. Deze mensen worden 
vaak doorverwezen via de scho-
len, de straathoekwerker, het 
OCMW of Kind en Gezin.  Zij 
kunnen elke maandagnamiddag 
terecht in het gemeentehuis 
voor gepaste begeleiding. Kind in 
Nood kan alvast op heel veel 
interesse rekenen want elke 
zitdag is steeds volzet.   

Nieuw is de samenwerking die 
Ham aanging met de opvoedings-
winkel West-Limburg. Hierdoor 
kunnen ouders, leerkrachten en 
opvoeders vanaf juni 2010 gedu-
rende 4 uur per week beroep 
doen op de mensen van de op-

Op zoek naar opvang 

Ham werkte de afgelopen 2,5 jaar 
mee aan het CKO proefproject 
van Kind en Gezin. Bedoeling was 
een samenwerking uit te bouwen 
met de verschillende partners die 
in Ham kinderopvang aanbieden en 
een gecoördineerd opnamebeleid 
uit te werken. Aan dit proefpro-
ject namen 4 partners deel (DOG 
Tessenderlo, DOG Leopoldsburg, 
IBO Patoe en het gemeentebe-
stuur van Ham.) 

In dit kader werd een spreekuur 
op het gemeentehuis georgani-
seerd elke 2° en 4° maandag van 
de maand tussen 17.30 en 19 uur. 
Ouders konden met hun opvang-
vraag terecht op 1 centraal tele-
foonnummer 013 46 20 09. Het 
proefproject heeft deze doelstel-
lingen bereikt en Kind & Gezin 
rondde het project af.  De 4 part-
ners gaan echter verder met de 
samenwerking zodat alle dienstver-
lening gewoon verder loopt.  

voedingswinkel. Ook zij houden 
een zitdag in het gemeentehuis. In 
tegenstelling tot kind in nood fo-
cussen zij meer op eerstelijnshulp-
vragen. Dit gaat om vragen over 
zindelijkheid, slaapritme, straffen 
en belonen enzovoort.  Op vrijdag 
21 mei wordt de opvoedingswin-
kel West Limburg officieel gelan-
ceerd in Ham.  

Tot slot organiseert het gemeen-
tebestuur geregeld vormingsses-
sies rond opvoeden. Dit met groot 
succes. De huidige vormingsdrie-
daagse trok alvast heel wat geïnte-
resseerden en werd afgesloten op 
maandag 29 maart om 20 uur. Alle 
cursisten kregen er een diploma 
en er werd stilgestaan bij alle initi-
atieven die de gemeente aanbiedt.  

Danielle Biesemans 

Schepen gezinsbeleid  



Gouden Wisselduim voor Rita Boons 
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Eric Krampiltz en Maria Liberloo kregen in 
augustus een Gouden Wisselduim van Jong 
CD&V Ham. Zij kozen een opvolgster, de 
tweede dame in de reeks. 

Op maandag 21 december 2009 overhandig-
den we de prijs en een lekkere fruitmand aan 
Rita Boons uit Kwamol. 

Een echte Hammenaar 

Rita bereikte in oktober van 2009 de mooie 
leeftijd van 60 jaar.  Ze werd geboren in 
Kwaadmechelen, in het toenmalige Gerhoe-
ven, dat nu de Beekstraat geworden is.  Ze 
groeide op in een gezin van twee kinderen, 
een jongen en een meisje.  Na 5 jaar verhuis-
de het gezin naar de naburige gemeente, 
Oostham, naar Wasseven.  

Later huurde ze met haar man Roger Van 
Mol een huis in... Kwaadmechelen in de Hei-
destraat. 

En ze bouwden uiteindelijk hun huidige wo-
ning in.. Oostham, te Kwamol. 

Van een echte Hammenaar gesproken! 

Werk gezocht 

Toen Rita 15 jaar was moest ze een strakke 
jurk maken op school.  Omdat ze dit écht 
niet zag zitten, ging ze stiekem op zoek naar 

werk.  Helaas, voor het moussefabriekje in 
de buurt moest je 16 jaar zijn om aan de 
slag te kunnen.  Even later vond ze echter 
het geluk in Agio, de sigaarfabriek in 
Geel.  Af en toe moest ze ook een handje 
toesteken in Nederland. 

16 jaar lang werkte Rita daar met plezier 
tot ze met haar mijnwerker Roger Van Mol 
samen een zoon ter wereld zette.  16 
maand later volgde er nog een tweede 
zoon in het gezin.  Rita bleef thuis voor 
haar zonen.  

Verliefd op een mijnwerker 

Roger leerde ze kennen in dancing Aristo in 
Eksel.  Hij was van Schoot maar had ook 
een bekende nonkel in Genebos.  Deze had 
namelijk café Den Mol in de Bergstraat.   

Na 10 jaar mocht Roger op pensioen bij 
de koolmijn in Beringen.   

Roger is nog steeds actief lid van de Bran-
cadiers, waar ook Rita steeds een handje 
helpt.  

Ziekenzorg in het hart  

Sinds 1998, na het overlijden van haar va-
der, is Rita werkend lid van Ziekenzorg 
Oostham. 

Heden bezoekt ze zo'n 16 mensen thuis in 
straten als In De Bus, Wasseven, Molenwijk 
en Kwamol. 

Sinds jaar en dag is ze ook Penningmeester 
bij Ziekenzorg Oostham. 

In de afgelopen jaren is Rita een keer moe-
dig tijdelijk voorzitster geworden van de 
vereniging tot er weer een nieuwe opvolger 
gevonden werd.  Later viel ze ook in als 
pennigmeester, dit is ze dan ook gebleven.   
We mogen dan ook zeggen dat ze mede 
voor de instandhouding van Ziekenzorg 
Oostham gezorgd heeft.  Al gaat haar lof 
steeds naar de voorbije voorzitsters. 

Veel van de tijd gaat ook naar het verzor-
gen van haar moeder die enkele huizen 
verder woont.    

Gouden Wisselduim Voor Angèle Rutten 

elke dag met de bus werken in Nederland 
bij Philips. Tot ze de frituur opende.  

Samen met Gust Biesemans kreeg ze één 
dochter, Danielle, die haar 3 kleinkinderen 
schonk. 

Gust had ze leren kennen in het café in 
Oostham van haar tante Rosa.  Maar het 
duurde nog lang voor ze zich prijs gaf.  

Bezige bij 

Na het overlijden van haar echtgenoot en 
het stopzetten van de frituur in 1991 ston-
den de verenigingen aan haar deur om 
haar in het bestuur te loodsen.   

Ze was al jaren lid van de KAV en stapte 
toen in het bestuur, waar ze nog steeds 
vertoeft. 

Daarbij werd ze bestuurslid van Zieken-
zorg Kwaadmechelen, alwaar ze al snel 
kassierster werd. 

Ze regelt ook vele zaken voor de Krea-
club van Ziekenzorg. 

Rita Boons vond dat het tijd was om eens 
weer naar Kwaadmechelen te trekken. Zo 
kwam ze dadelijk uit bij Angèle Rutten als 
haar opvolgster.  Jong CD&V bezocht haar 
op 18 maart 2010.  

Hart in Ham 

Angèle is een welbekende dame in Kwaad-
mechelen en de rest van de gemeente Ham. 

Ze woont nog steeds in haar ouderlijke 
woning in de Zandstraat. Haar moeder had 
indertijd een café en winkel in de huidige 
woonplaats.  

Later opende Angèle op dezelfde locatie de 
eerste frituur van onze gemeente.   

Haar moeder bleef al die tijd bij haar wonen.  

Zakenvrouw 

Ze had de kans en de hersenen om verder 
te studeren in Leopoldsburg en behaalde 
een diploma als hulpboekhoudster.   

3 jaar lang werkte ze in de katoendrukkerij 
in Balen op de inkoopafdeling.  Later ging ze 

Daarnaast is ze al sinds 2000 de GAW-
voorzitster voor de gemeente Ham.  Het 
welzijn van senioren en gehandicapten is 
haar stokpaardje. 

De vele vergaderingen en cursussen 
neemt ze er nog steeds bij. 

Ze volgt tevens al jaren computerles en 
Engelse les, alwaar ze ook als vaste koffie-
dame fungeert. 

Voor een dame van 79 jaar is dat zeker te 
bewonderen! 

We zijn benieuwd wie ze gekozen heeft 
als haar opvolger...   



17 januari 2010 nodigde CD&V Ham een afvaardiging van de bestuursleden van 
alle Hamse verenigingen uit, tezamen met onze CD&V leden, voor een nieuw-
jaarsreceptie  En op 19 februari was er een gezellig etentje voor de CD&V be-
stuursleden.  Hieronder enkele sfeerbeelden. 

Nieuwjaarsfeesten 
5 december organiseerde MAjHong samen 
met Jong CD&V Ham de 5de editie van de 
spetterende Sinterklaaskwis! 
Het gebeuren vond plaats in de Zille in 
Kwaadmechelen. Er namen maar liefst 43 
ploegen van 4 tot 6 personen deel. 
Iedereen kreeg een goed gevulde avond én 
elke ploeg nam een grote prijzenkorf mee 
naar huis!   

NIEUW was dat we de totale winst van 
1200 euro wegschonken!   En dit wel aan 
het goede doel: ACTIE MUCO, voor het 
onderzoek naar de behandeling van muco-
viscidose.    

Tussen de 5 eerste ploegen werd het een 
hevige nek aan nek race voor die felbegeer-
de eerste plaats. Bruudruuster wist zijn 
titelplaats met een jaar te verlengen. 
De tweede plaats ging naar De Ruisvoorn. 
De Ouw Zakken, die al elk jaar deelna-
men, mochten de tribune afronden. 

Vrouw en Maatschappij ging op 12 decem-
ber kerstshoppen in Maastricht.  

Iedereen was super enthousiast.  De reis 
was zeker zo mooi als naar Luik verleden 
jaar. De waterwegen waren dan ook zeer 
indrukwekkend.  We veranderden regelma-
tig van waterweg, bijvoorbeeld van kanaal 
naar Zuid Willemsvaart.  De sluizen waren 
uniek om mee te maken.   

Het ontbijt kwam goed van pas want het 
was een koude ochtend. In Maastricht was 
er één en al kerstsfeer en de meeste zullen 
wel met een origineel kerstgeschenkje naar 
de boot gegaan zijn. Na deze koude, maar 
ontspannende winterdag, konden we het 
warme avondeten goed gebruiken. En bij 
deze maaltijd een goed glaasje wijn! 

CD&V Ham een actieve beweging Sinterklaaskwis 

Kerstshoppen 
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