
Gemeenteraad  

bijwonen?  Dit kan in 

de raadzaal om 20u 

op: 

4 november 

2 december 

6 januari 

 

De OCWM-raad is 

ook publiek toegan-

kelijk.  Je kan deze 

bijwonen op volgen-

de data: 

16 november 

21 december 

18 januari 

 

 

 

 

Word ook lid van CD&V Ham! 

Neem contact op met één van onze bestuursleden  

of via mail aan cdenvham@hotmail.com 

www.ham.cdenv.be 

 

1 januari nam ik als schepen de sjerp 

over van Walter Peelmans.  Met bijna 

de identieke bevoegdheden.  Alleen de 

post ‘senioren’ werd overgedragen 

naar Willy Bosmans als voorzitter 

OCMW en ik nam van hem Lokale 

Economie over.  Bij deze dank aan 

Walter dat hij mij de kans geeft om in 

de laatste twee jaar van deze legisla-

tuur mezelf te ontplooien in deze nieu-

we uitdaging.  We hebben de eerste 3 

maanden van 2011 zeker niet stilgeze-

ten, dat kan je vernemen in deze 

nieuwsbrief. 

Patrick Bosmans  

Schepen Cultuur, 

toerisme, volksge-

zondheid, ontwikke-

lingssamenwerking, 

informatica en  

lokale economie 

Beste CD&V-lid en sympathisant, 

terwijl buiten de lente ontluikt en 

het zonnetje komt priemen willen 

we met deze nieuwsbrief van 

CD&V nog even stilstaan bij de 

eerste drie maanden van 2011 en 

onthullen we enkele zaken die in 

onze gemeente op de planning 

staan. 

Dat onze CD&V-ploeg nooit 

stilzit merken we in de vele activi-

teiten naast het deelnemen aan 

het bestuur van de gemeente.  Zo 

nodigden we alle vrijwilligers van 

Ham uit op onze nieuwjaarsre-

ceptie en bedankten we onze 

trouwe bestuursleden met een 

feestje.  Maar ook onze jongeren 

bij Jong CD&V en de vrouwen bij 

Vrouw&Maatschappij vullen hun 

agenda voor 2011. 

Ga binnenkort zeker ook eens 

kijken op onze website 

www.ham.cdenv.be.  Vandaag 

vind je daar steeds de laatste 

nieuwtjes en ontwikkelingen 

binnen de gemeente.  Maar 

binnenkort krijgt deze tevens 

een nieuwe facelift! 

Daarnaast gaan we met z’n allen 

stilaan al aan verkiezingen 2012 

denken.  Daarom zijn we nog 

steeds op zoek naar nieuwe 

CD&V-gezinden.  Meld je aan bij 

één van onze bestuursleden! 

Frisse groeten 

 Bestuur CD&V ham 

 

Ham was al eens de rijkste ge-

meente van Limburg… 

Ham was al eens de veiligste ge-

meente van Limburg… 

Ham is nu de snelst groeiende 

gemeente van Limburg… 

En Ham wordt in de nabije toe-

komst ook de meest groene ge-

meente van Limburg.  En wel 

hierdoor: 

1)  Numha wil 4 windmolens van 

telkens 2 Megawatt langs het 

Albertkanaal Limburg Wind CV-

BA bouwen, via Aspiravi, een 

dochteronderneming.  Gemeente 

Ham participeert via haar aandeel 

in Nuhma en de inwoners van 

Ham zullen rechtstreeks kunnen 

deelnemen door aankoop van 

maximum 20 deelbewijzen van 

125 euro per gezin, met een vast 

rendement van 4 à 6 %, vrij van 

RV.  Dit levert elektriciteit voor 

12.500 gezinnen!     

2)  De werken aan de bouw van 

een waterkrachtcentrale op het 

Albertkanaal aan het sas in Ge-

nendijk zijn begonnen. Uit de val 

van het water wordt elektriciteit 

gewonnen.  Dit levert elektriciteit 

voor 2.000 gezinnen!  

3) NV 4 Energyinvest bouwt een 

biomassacentrale in Genebos.  

Hier wordt elektriciteit geproduceerd 

met houtafval.  Agricon, een schors-

verwerkend bedrijf, levert zijn afval 

aan de centrale die op dezelfde site is 

gelegen.  Dit levert elektriciteit voor 

20.000 gezinnen!!  

Ham telt 4.300 gezinnen terwijl er 

35.000 gezinnen vanuit Ham kun-

nen bevoorraad worden met 

groene elektriciteit. 

Met andere woorden…  

de toekomst begint in Ham! 

Dirk De Vis 

Burgemeester Ham 
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Op onze website kan u 

terecht voor al het 

dagelijkse nieuws uit 

Ham.   

Schepenwissel 

Gemeenteraad  

bijwonen?  Dit kan in 

de raadzaal om 20u 

op: 7 april  

      5 mei  

      2 juni 

 

De OCWM-raad is 

ook publiek toegan-

kelijk.  Je kan deze 

bijwonen op volgen-

de data: 19 april 

             17 mei 

             21 juni 

www.ham.cdenv.be 



Als een supersnelle jet zijn 

de laatste 4 jaar 

voorbijgevlogen.  Het zijn 

drukke, leerrijke en 

aangename jaren geweest. 

Walter Peelmans 
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De oude pastorij zal 

weer het mooiste 

gebouw van onze 

gemeente zijn. 

Jos Ooms 

10.000 stappenroute 

Uit recent onderzoek blijkt dat 

meer dan 50% van de volwassen 

Vlamingen te weinig beweegt. 

Daardoor verhoogt het risico op 

aandoeningen zoals hart- en vaat-

ziekten, kanker, overgewicht en 

diabetes. Om dit groeiend gezond-

heidsprobleem aan te pakken, 

stapt Ham mee in de beweegcam-

pagne ’10.000 stappen Vlaanderen’. 

10.000 stappen per dag zetten 

heeft hetzelfde gezondheidsvoor-

deel als een half uur extra bewe-

gen elke dag. Een gemiddeld per-

soon zet nu ongeveer 6000 stap-

pen per dag. Dat is slechts 4000 

stappen verwijderd van het streef-

doel.    

Om je te tonen hoe ver je moet 

wandelen om 10.000 stappen te 

zetten lanceert Ham een uitgestip-

pelde route in Oostham.  Vertrek-

kend vanuit het Kristoffelheem 

wijzen verkeersborden met voet-

stappen erop je de weg naar de  

 

 

Oude Pastorij en zo verder.  Op de 

wandeling passeer je ondermeer de 

Vijverstraat waar je kan pauzeren en 

genieten van de natuur die hier her-

opleeft.  Recent werden hier de 

vijvers vrijgemaakt, oevers geschuind 

en modder weggehaald. Zo worden 

ze weer aantrekkelijk voor libellen, 

kikkers en vogels.  Aankomen doe je 

terug aan het Kristoffelheem alwaar 

je nog iets kan consumeren.  Voor 

de minder geoefende wandelaar is er 

ook een 4.000 stappen route aange-

geven.  Deze is ook perfect te volgen 

met een rolstoel.  Opening van de 

route is voorzien op 22 mei en zal 

aangekondigd worden via het info-

blad en met campagne van Het Be-

lang van Limburg 

Patrick Bosmans 

Schepen Gezondheid 

De keuken in zaal St.-Jan in Gene-

bos krijgt een grondige facelift. De 

huidige installaties voldoen niet 

meer aan de geldende normen van 

de voedselinspectie.   

Zo zullen de keukenkasten van 

inox zijn, waardoor ze afwasbaar 

zijn. Er zullen drie inox tafels in het 

midden geplaatst worden met 

leggers voor potten en pannen 

onderaan.  Deze tafels zullen op 

wieltjes staan zodanig dat ze ver-

plaatst kunnen worden in een 

opstelling die het meest past voor 

de huurder.   

Daarbij komt er een extra buiten-

deur vanuit de keuken en een 

brandwerende deur naar de gang.   

De vloer en het plafond worden 

tevens vernieuwd.  De kosten 

worden geraamd op 30.000 euro.  

Patrick Bosmans 

Schepen Cultuur 

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

 50% van de 

volwassen Vlamingen 

bewegen te weinig. 

Een gemiddeld 

persoon zet nu 

ongeveer 6000 

stappen per dag. Dat 

is slechts 4000 

stappen verwijderd 

van het streefdoel.    

Nieuwe keuken 

De restauratiewerken aan de pas-

torij zijn in volle uitvoering! 

Nadat de bijgebouwen in 2001 en 

2002 werden gerestaureerd zijn 

we nu bezig met de restauratie van 

de pastorij zelf. Eindelijk, na 10 jaar 

heeft Monumenten en Landschap 

de nodige subsidies toegekend. 

Buiten werden de kapotte stenen 

in de muren vervangen, de voegen 

uitgeslepen en terug ingevoegd. 

Ook de ramen en het glas zijn ver-

vangen waardoor de pastorij terug 

de uitstraling van vroeger heeft.  

Enkel het muurtje en de poort die-

nen nog afgewerkt te worden. 

Binnen zijn al de kamers terug in hun 

oorspronkelijke grootte hersteld.  Al 

de parketvloeren zijn bijgewerkt of 

vervangen, elektriciteit vernieuwd en 

daar waar nodig de plafonds en de 

muren bijgewerkt. 

De pastorij zal weer het 

mooiste gebouw van onze 

gemeente zijn.  De Heem-

kunde Ham zal zeker de 

nodige aandacht aan dit 

gebouw besteden. 

Jos Ooms 

Schepen Openbare Wer-

ken  

 

De nieuwe oude pastorij Bioweek 
We hebben bijna de titel ‘Fair Trade 

Gemeente’ binnen! 

Hiernaast kan je ook altijd deelne-

men aan de bioweek.  Bioschenkerij 

De Groene Ridder in Ham zet vol-

gende acties op de agenda: 

- Namiddag proeven  

  streekproducten 

-Fietstocht met bio-picknick 

- Natuurwandeling 

- Bio Brunch 

- Bio-bierproefavond (met lancering 

eigen brHAMbezenbier 

- Kookles: zomers tuinfeest 

- Bio Tuinfeest 

- Voedselteam ontbijt 

Hou het infoblad van Ham in de 

gaten voor de correcte data en aan-

vangsuren! 

Patrick Bosmans 

Schepen ontwikkelingssamenwerking 



Limburg.net opent recyclagepark in Ham 
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Eindelijk is het zover!  Het nieuwe recycla-

gepark van Ham opent op 29 maart haar 

deuren. Dit park is volledig eigendom van 

Limburg.net.  Op zaterdag 26 maart tussen 

14 en 17 uur kan je al een kijkje komen 

nemen op het nieuwe park. Op zaterdag 

26 maart kan je voor de laatste maal te-

recht op het park gelegen aan de Stations-

straat 44.  Dit gegeven ontketende alvast 

een file de weekends voor de sluiting.  

Doch men heeft niets te vrezen.  Alles zal 

correcter verlopen.  Elk bezoek aan het 

park wordt voortaan geregistreerd. De 

registratie gebeurt met de elektronische 

identiteitskaart of de gemeentekaart (waar 

je de huisvuilzakken mee afhaalt). Hier-

door weet Limburg.net wat er op gezinsni-

veau allemaal aan afval wordt aangevoerd.   

Gezinnen die normale hoeveelheden afval 

brengen, worden daarvoor beloond. Het 

park werkt hiervoor met vier quota, afge-

stemd op de normale jaarlijkse afvalpro-

ductie van een gezin. Zolang je die quota 

niet overschrijdt, hoef je niet te betalen. 

Wie aan preventie doet en goed sorteert, 

draait dus niet op voor andermans wange-

drag.   

Uw gezin levert de volgende soorten afval 

en hoeveelheden gratis af: 

· Recycleerbaar afval zoals papier, karton, 

glas, PMD, kga, aeea, autobanden, textiel,  

metalen, piepschuim en kunststoffen: 500 

kg/gezin 

· Groenafval 400 kg/gezin 

· Zuiver bouwpuin 1.000 kg/gezin 

· Asbest 200 kg/gezin 

Zodra uw gezin 

het quotum 

overschrijdt, 

betaalt u de 

volgende tarie-

ven: 

· recycleerbaar 

afval, groenafval, 

zuiver bouwpuin 0,05 euro/kg 

· Asbest 0,08 euro/kg 

Uw gezin betaalt vanaf de eerste kilo 

voor volgende afvalsoorten:  

· Grond en hout 0,05 euro/kg 

· porselein/tegels 0,08 euro/kg 

· Grofvuil en roofing 0,18 euro/kg 

Dirk De Vis 

Burgemeester 

 

Zo merken we dat het aanbod van de vereni-

gingen vaak al eens overeenstemt met het 

aanbod van de cultuurdienst van de gemeen-

te.  

Wat logisch is want we hebben hetzelfde 

doel: mensen stimuleren om bij te leren, ken-

nis door te geven, contact te hebben met 

andere mensen uit de gemeente en plezier te 

maken.  

Doch willen we vermijden om rechtstreeks in 

het vaarwater van de verenigingen te zitten.  

Meer dan ooit te voren is er nood aan sociaal 

contact en sociale netwerken en zijn wij er-

van overtuigd dat socio-culturele verenigingen 

niet passé zijn, maar juist hoogstnoodzakelijk. 

Toegegeven, het is niet altijd gemakkelijk. 

Mensen warm maken voor vrijwilligerswerk 

en zo samen met al je vrijwilligers je missie als 

sociaal-culturele vereniging waarmaken.  

Het dalend ledenaantal verplicht de verenigin-

gen ertoe de kerntaken in een nieuw kleedje 

te steken: een flexibel aanbod, nieuwe activi-

teiten, andere communicatiekanalen,…  

De cursussen en activiteiten die we als ge-

meente organiseren mogen niet het gevoel 

geven dat we het aanbod van de verenigin-

gen beperken.  

Daarom gaan we alvorens het najaarsaan-

bod van de gemeente op te stellen tijdens 3 

avonden met de verenigingen rond de tafel 

zitten.  Eerst en vooral om hun bevindingen 

hieromtrent te beluisteren en daarnaast om 

mogelijke samenwerkingen te bekijken.  

Wist je bijvoorbeeld dat het mogelijk is om 

met je vereniging samen met de gemeente 

een cultuurbus te organiseren?   

Patrick Bosmans 

Schepen Cultuur 

verhaal dat al een maand van au-

teur naar auteur gaat.  Het week-

end erna wordt het boek verstopt.  

Maar waar… dat is nog geheim! 

Daarna duiken we in alle verbor-

gen hoeken en kanten van de bib, 

waar verhalen worden voorgele-

zen: onder de trap, in de kelders 

of in de voorraadkamer met onaf-

gewerkte boeken… Het wordt 

een ontdekkingstocht door de bib 

zoals je ze nog niet kende. ’s 

Avonds duiken we in onze slaap-

zak met een nachtverhaal. 

Een avond vol verhalen, spel en 

geheimzinnigheid… Het zal pas in 

de laatste minuten van de dag zijn 

dat het licht zal uitgaan. 

Patrick Bosmans 

Schepen Bibliotheekwezen 

Je slaapzak uitrollen tussen de 

boekenrekken. Zaklamp in de 

aanslag. Een hele avond onderge-

dompeld worden in geheimzinnige 

verhalen… 

Om de Jeugdboekenweek te vie-

ren organiseert de bibliotheek van 

Ham een sleep-in voor kinderen 

van 8 tot 12 jaar. De Sleep-in the 

Beeb begint al met het meeschrij-

ven aan het geheimzinnige vervolg-

verhaal met schrijfster Aline Sax.  

Zij zal er live met de kinderen het 

voorlaatste stuk schrijven aan het 

Jeugdboekenweek met thema GEHEIM 

                         Najaarsprogramma in overleg 
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Er komen twee 

publieke pleintjes in 

de buurt van de kerk 

van Kwaadmechelen 

en de 18 nieuwe 

sociale woningen  

Eerste stap voor project Ons Dorp 

Eerste steen voor kindercentrum 

Fietsen of beleven op 5 juni 
Al enkele jaren zetten in heel 

Europa op dezelfde dag verschil-

lende kerkgebouwen de deuren 

open. We zijn trots dat er dit jaar 

ook een kerk van Ham aan het 

lijstje is toegevoegd. Via geleide 

bezoeken kan u kennis maken 

met de rijke geschiedenis van de 

Onze Lieve Vrouw Geboorte 

kerk in Oostham. U ontdekt er 

het kunstpatrimonium en wandelt 

doorheen 1000 jaar geschiedenis 

terwijl u kan genieten van prachti-

ge muziek.  Tussen 11u en 17u 

organiseert de kerkfabriek, samen 

met de parochie, de gemeente en 

de heemkundekring een unieke 

belevenis. 

Op dezelfde dag kan je ook in 

Genendijk terecht voor een 

groots evenement.  Die dag vindt 

namelijk de 25ste editie plaats van 

de Drie Provinciën Route.  De 

vrijwilligers van Ham en van de 

Celtic Art Gallery zorgen aldaar 

voor de inschrijvingen van de 

feesteditie.  Geniet van een ont-

spannende fietstocht doorheen de 

gemeenten Ham, Meerhout, Be-

ringen, Diest, Tessenderlo en 

Laakdal. Fiets doorheen een zeer 

afwisselend en ontspannend land-

schap dat tal van merkwaardige 

pleisterplaatsen bevat. Zo kom je 

ondermeer langs de Prinskensmo-

len in Meerhout, het "sas” van  

 

 

 

 

Ham, het fietsrinrijpunt Paalse 

Plas met het aanpalende golfter-

rein, de Schaffense windmolen, de 

VVV-toren in Gerhagen en het 

“Schollaertskasteel” in Vorst-

Laakdal. 

Je kan deze dag ook de jongeren 

die gekozen hebben om hun 

vormsel te doen gaan aanmoedi-

gen om 9u in de kerk van Genen-

dijk en 11u in deze van Kwaadme-

chelen. 

nieuwe kindercentrum op het 

terrein achter de Zille. 

Het nieuwe 

complex voor-

ziet in de eerste 

plaats 45 plaat-

sen voor de 

buitenschoolse 

kinderopvang", 

Daarnaast wordt 

Begin maart startten de grond-

werken voor de bouw van het 

er in het gebouw een kinderdag-

verblijf voorzien met 26 plaatsen. 

Als alles volgens plan verloopt, 

opent het nieuwe kindercentrum 

op 21 maart 2012 haar deuren. 

Weldra zal de eerste steen offici-

eel gelegd worden. 

Danielle Biesemans 

Schepen Gezinsbeleid 

 

zes huurappartementen, telkens 

met veel aandacht voor de bezon-

ning. 'Het viel ons op dat er in 

Kwaadmechelen weinig pleintjes 

zijn waar de mensen elkaar kun-

nen ontmoeten', zei Hanne Wel-

tens. 'Daarom komen er twee 

pleintjes: een in de buurt van de 

kerk, dat publiek is, en een in de 

buurt van de sociale woningen, 

dat semi-publiek is. Verder komt 

er ook een parkzone, die een 

groene ader vormt doorheen het 

gebied. Autoverkeer wordt zo-

veel mogelijk vermeden: er komt 

een ondergrondse parking en in 

het binnengebied is er geen auto-

verkeer toegelaten. De trage 

wegen, zoals de kerkpaadjes, wor-

den opgewaardeerd.'  

Dirk De Vis 

Burgemeester 

 

De gemeenteraad sloot een 

'Memorandum of understanding' af, 

een overeenkomst waarbij alle 

betrokken partijen zich engageren 

om het project tot een goed einde 

te brengen.  Twee jonge architec-

ten wonnen met hun ontwerp de 

architectuurwedstrijd 'Mijn huis, 

mijn jonge architect'.  Zij lanceer-

den ‘Ten Velden’. 

In opdracht van de sociale huisves-

tingsmaatschappij Vooruitzien cbva 

uit Beringen bouwen zij achttien 

sociale woningen 'achter de kerk' 

van Kwaadmechelen: zes koopwo-

ningen, zes koopappartementen en 

N I E U W S B R I E F  

Danielle Biesemans 

45 plaatsen voor de 

buitenschoolse 

opvang en 26 voor 

het kinderdagverblijf 



V&M plant net als de vorige jaren een actie 

tegen inter-familiaal geweld. Dit naar aanlei-

ding van de witte lintjes campagne die loopt 

van 25 november tot 6 december 2010. 

Wij doen een oproep aan diegene die de 

campagne een warm hart toedragen.  Zater-

dag 27 november zullen onze vrouwen aan  

de GB Oostham witte lintjes verdelen en 

info verschaffen over dit thema. 

Breng hen zeker een bezoekje!  

Noteer ook al in jouw agenda: 

12 december ‘10:  Madammenroute in Has-

selt met aansluitend gezellig een hapje eten. 

21 februari ‘11: Infoavond in Genendijk:: 

“onze kinderen veilig online” ism Gezins-

bond en Child Focus 

  

Hilde Aegten  

voorzitster Vrouw & Maatschappij Ham 

Gouden Wisselduim voor Frederik Govaerts 
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Peter Hermans was de laatste die het rijtje 

van de 14 laureaten van de Gouden Wissel-

duim mocht aanvullen.  

Peter koos ervoor zijn duim door te geven 

aan een leeftijdsgenoot: Frederik Govaerts, 

25 jaar jong.  

Dinsdag 21 december 2010 overhandigden 

we hem de Gouden Wisselduim samen met 

een biermand. 

Frederik is geboren en getogen in Genebos 

in een gezin van twee jongens.  Zijn vader 

was leraar in de parochiale basisschool in 

Kwaadmechelen, daarom startte het school-

leven voor Fré aldaar.  Daarna ging hij dan 

toch naar de voormalige kleuterschool in 

Genebos en ten slotte 5 jaar in Genendijk, 

alwaar zijn vader toen leerkracht werd.  

Zijn schoolcarrière ging verder in de Techni-

sche school Heilig Hart in Tessenderlo, rich-

ting Elektro-Mechanica.   Hij studeerde af 

aan de HIK in Geel als Graduaat Elektro-

Mechanica.  

Na 3 jaar had hij er nog niet genoeg van en 

ging hij nog 3 jaar verder studeren bij Xios in 

Diepenbeek waar hij afzwaaide met een 

diploma Graduaat Bouwkunde.  

Met al die kennis kon hij 1,5 jaar geleden aan 

de slag bij VBG, aannemer in infrastructuur-

werken.  Als adjunct werfleider zit hij vaak 

op de hoofdzetel in Herentals, zeker in dit 

koude weer.  Anders kan je hem ook tref-

fen op de werven in onze contreien.  

Peter koos hem echter niet omwille van 

zijn studies, maar wel om zijn verwezenlij-

kingen binnen het jeugdwerk in Ham, met 

name de Scouts van Genendijk.  Al van 

kindsbeen af was hij lid van de Scouts.  Op 

zijn 17de werd hij leider van een groep.  

Reeds 5 jaar is hij hoofdleider van de 

Scouts van Genendijk.   

De Scouts tellen maar liefst 32 leiding voor 

een groep van 123 kinderen en jongeren 

afkomstig uit al de deelgemeenten van Ham 

en ook van Tessenderlo.  Met hulp van 

subsidies van de gemeenten konden ze een 

eigen lokaal neerpoten in Genendijk.  Om 

extra geld in het laatje te brengen kunnen 

andere jeugdverenigingen logeren in de 

lokalen.  Heel de zomer en ook de meeste 

weekends wordt hier gebruik van gemaakt. 

Hierdoor zijn alle samenkomsten van de 

Scouts steeds op zondag, vroeger was dit 

zaterdag en zondag.  

De werking gaat van september tot eind 

mei met als hoogtepunt een buitenlands 

kamp én het 12 dagen lange kamp in de 

zomer.   Fré zegt het al zeker nog een jaar 

vol te houden als hoofdleider, maar assis-

tentie en opvolging is in opleiding.  

Naast de Scouts is Fré ook sportief.  Als 

kind begon hij te voetballen bij Genebos 

Sport.  Bij het samengaan van de 3 Hamse 

ploegen naar Ham United ging hij daar aan 

de slag bij de eerste ploeg.  Door de com-

binatie met zijn nieuwe job en het scouts-

werk zette hij zijn carrière aldaar stop.  

Toch zit hij niet stil, wekelijks voetbalt hij 

nu bij SK Ham en speelt hij minivoetbal bij 

Spartacus Looi.  Hier ontmoet hij zijn leef-

tijdsgenoten van de klas van Tessenderlo 

terug.  

Voorlopig woont Frederik bij de ouders 

van zijn vriendin.  Dit is echter zeer tijdelijk 

want ze hebben samen een eigen stekje 

gekocht in de Stationsstraat in Oostham 

alwaar ze volgend jaar intrekken.  

Toen we vroegen of hij al een idee had wie 

hem zou opvolgen volgend jaar had hij da-

delijk een antwoord voor ons klaar.  Maar 

dat houden we nog even geheim... wordt 

vervolgd in de lente 2011 

  Patrick Bosmans 

 Voorzitter Jong CD&V Ham 

V&M op stap Rioleringswerken op til 
Op 7 mei 2011 nodigt Vrouw & Maatschappij 

Ham je uit voor een leuke trip. 

We komen samen om 7u15 aan de kerk in 

Kwaadmechelen. Van hieruit rijden we met 

auto’s naar het station van Diest om de trein 

naar Brugge te nemen. Na onze aankomst in 

Brugge wandelen we samen naar het Choco-

lademuseum, nadien ontdekken we Brugge 

van op de bootjes op de Reijen en gaan we 

samen ergens iets eten. In de namiddag is er 

dan nog even de tijd zodat ieder op zijn ei-

gen tempo en volgens eigen interesse Brugge 

verder kan ontdekken. Rond 17u nemen we 

de trein terug naar Diest zodat we om-

streeks 19.30u terug in Kwaadmechelen 

zullen zijn. Iedereen is van harte welkom om 

deel te nemen aan onze uitstap….ook de 

mannen!!!  Inschrijven kan via  

venmham@hotmail.com of bij mijzelf. 

   Hilde Aegten 

     Voorzitster Vrouw & Maatschappij Ham 

Na een heraanbesteding van het project, 

als gevolg van een gewijzigd lastenboek, 

kunnen de werken aan de riolering in 

Genebos (fase 3 en 4) eindelijk worden 

aangevat. Als gevolg van de heraanbeste-

ding is het gemeentelijk aandeel met € 

500.000 gezakt. 

De nutsmaatschappijen starten begin 

april met het ondergronds brengen van 

alle elektriciteitsleidingen, het vervangen 

van de bestaande verlichting en het uit-

breiden van het aardgasnet. 

Als  hoofdaannemer is de firma VBG 

aangeduid.  Er werd afgesproken dat men 

rond het bouwverlof met de riolerings-

werken start.  Op die manier zouden al 

de werken uitgevoerd zijn tegen dat de 

winter begint. 

De juiste timing dient nog afgesproken te 

worden.  Zodra deze gekend is gaan we  

 

 

 

 

 

 

natuurlijk de inwoners van Genebos op 

de hoogte brengen. 

Ook in Boskant is het aanbestedingsdos-

sier voor fase 2 in orde en zullen de 

werken nog voor het bouwverlof aan-

vangen. 

Jos Ooms 

Schepen Openbare Werken 

 

 

 



Succesvolle eetdag 

CD&V Ham een actieve beweging 

26 februari verzamelden de bestuursleden van CD&V 

Ham met partner voor een gezellig samenzijn met 

etentje. 

Nieuwjaarsfeestje 

16 januari 2011 nodigde CD&V alle Hamse verenigingen 

en haar leden uit op een drink om het nieuwe jaar  

spetterend in te zetten. 

Nieuwjaarsreceptie 


