Op onze website kan u
terecht voor al het
dagelijkse nieuws uit
Ham.

www.ham.cdenv.be
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Gemeenteraad
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Nieuw in jouw brievenbus

2 april
7 mei

Beste lezer,

Lid worden van
CD&V Ham?

Eén van de doelstellingen voor
de komende jaren is om de
Hamse CD&V leden meer te
betrekken bij de werking van
onze partij. Als vervolg op dit
voornemen presenteren wij u
met fierheid onze eerste CD&V
Nieuwsbrief Ham.

Contacteer ons via
cdenvham
@hotmail.com

Wij willen U met deze nieuwsbrief, naast de activiteiten van
CD&V Ham ook op de hoogte
houden van wat er, politiek,
leeft in onze gemeente. Het
wordt een tweemaandelijkse
uitgave, met uitzondering van de
maanden juli en augustus.
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Om de papierberg, en de kosten, te beperken vragen we aan
diegene die de nieuwsbrief in de
toekomst digitaal willen ontvangen, hun mailadres even door te
geven op volgend adres:
cdenvham@hotmail.com
Uw vragen, suggesties, opmerkingen of mededelingen zijn
natuurlijk altijd welkom.
Ik wens u veel leesplezier!
Marc Heselmans
Voorzitter CD&V Ham

Aanpassingen cultuursubsidiereglement
Het cultuur- en verenigingsleven
in Ham kan rekenen op de
steun van het gemeentebestuur,
dat o.a. gelden voorziet in de
jaarlijkse begroting.
Ham zorgt voor materiële ondersteuning, cultuurcheques,
projectsubsidies, subsidies voor
startende en jubilerende verenigingen. Bovendien krijgen alle
aangesloten Hamse verenigingen
ook jaarlijks een basis- en werkingssubsidie waarvoor 17.000
extra wordt voorzien, wat beduidend meer is dan wat van
overheidswegen wordt opgelegd.
De basissubsidie is voor elke
vereniging evenveel en bedraagt
in totaal 25% van het budget.
De werkingssubsidie (75%)

wordt verdeeld volgens het
principe loon naar werk en
wordt berekend volgens een
puntensysteem.
In deze snel evoluerende tijd
was dit systeem na 4 jaar aan
herziening toe, en de cultuurraad heeft het voorbije jaar
goed werk geleverd en heeft
enkele wijzigingen voorgesteld.
Er is gezocht naar een meer
evenwichtige en eerlijke puntenverdeling, naar frequentie, inhoud en belangrijkheid of noodzakelijkheid van de activiteiten
waarvoor punten kunnen gescoord worden. Hier en daar
zijn er ook beperkingen ingevoerd en moeten activiteiten
aan bepaalde voorwaarden voldoen. Ook het gebruik van
moderne communicatie-

middelen, info en publiciteit
levert extra punten op voor de
verenigingen die bv. een eigen
website opzetten en actueel
houden en een link leggen naar
de site van de gemeente Ham.
Na een overgangsregeling zal in
de toekomst de subsidieperiode
samenvallen met het werkjaar
(van 1 sept tot 31aug).
Het nieuwe subsidiereglement
werd goedgekeurd op de gemeenteraad van januari 2009.

Walter
Peelmans
Schepen
cultuur
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Een kleine randbemerking is ook
dat het niet gemakkelijk is om
aan ieders wensen te voldoen.

Koning Winter
Het voorbije winterweer is zeker
een natuurfenomeen dat, laat ons
hopen, niet jaarlijks terug komt.
Net zoals de omliggende gemeentes zijn ook wij niet uitgerust met het nodige materiaal om
alles 100 % sneeuwvrij te maken.
Het is ook zo dat zout niet
werkt als het kouder is dan -8
graden tenzij er vrij veel vrachtwagens of wagens over de
sneeuw rijden. Het heeft dus
totaal geen zin om op kleine
wegen zout te strooien bij temperaturen van -10 graden.

fietspaden zo snel mogelijk
sneeuwvrij zijn zodat onze fietsers en voetgangers niet op de
rijweg hoeven te gaan.
Toch hou ik er aan om het gemeentepersoneel te bedanken
voor de voorbije interventies.
Een ploeg van 4 mensen hebben
iedere nacht de nodige strooiwerken gedaan zodat onze
hoofdwegen sneeuw- en ijsvrij
bleven.

Soms wordt ik gebeld met de
vraag waarom er in hun straat
nog niet is gestrooid terwijl ik
nadien, als we dan aan het strooien zijn, door inwoners van dezelfde straat of wijk wordt gebeld
om te stoppen met strooien
want dan kunnen de kinderen
niet meer op de straat spelen.
Voor iedereen goed doen is
soms moeilijk.
Jos Ooms,
schepen Openbare Werken

Snelheid matigen en tijdig vertrekken is de enige oplossing om
Uw veilig te verplaatsen;

We zorgen ervoor dat onze

Project Hoenderbeek
Het project Hoenderbeek,
aanleg gescheiden riolering,
verliep tot de derde week
volgens plan.

Voor iedereen
goed doen is
soms moeilijk.
Jos Ooms

Het winterweer heeft er echter voor gezorgd dat we 4
weken achterstand hebben.
Op de Olmensesteenweg is
de eerste laag asfalt gezet
terwijl de fietspaden in zo
verre klaar zijn dat de beton
kan gestort worden. Het is
enkel wachten op beter weer.
Ondertussen worden de op-

ritten en bermen van de Onze
Lieve Vrouwstraat afgewerkt
en is het in de Pauwbroekstraat wachten op beter
weer. Normaal was de asfalt
al gestort geweest maar ook
hier is het extreme winterweer de spelbreker.
Alles loopt dus als een trein,
maar net als bij de NMBS
verstoort de natuur het ritme. Toch is de planning nog
steeds dat we eind september
klaar zijn.

Toch een vraag uitklaren die
regelmatig gesteld wordt: er
wordt niets gewijzigd aan de
Olmensesteenweg tussen het
kruispunt op de Torenlaan en
het kruispunt met Langven.
Hiervoor moeten we van het
Vlaamse Gewest wachten
totdat de Gewestweg vernieuwd wordt en dit kan nog
wel een paar jaar duren.
Laat het duidelijk zijn dat de
Olmensesteenweg niet open
staat voor doorgaand verkeer.
De politie doet hier regelmatig controle en boetes volgen.
Jos Ooms,
schepen Openbare Werken

Annex II te huur
Vanaf dit jaar kan ook de
ANNEX II gehuurd worden

Oude Pastorij Oostham

door verenigingen en privépersonen. Dit zaaltje is verbonden aan de oude Pastorij
in Oostham. De sfeervolle
locatie leent zich voor klein-

schalige activiteiten of
feestjes.
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Hier zijn wel enkele beperkingen en bepaalde voorwaarden aan verbonden. Er
zijn maximum 30 personen
toegelaten en de zaal kan
slechts 1x in de week en
1x in het weekend gehuurd worden. Voor
meer inlichtingen en reservaties kan je altijd terecht

bij de cultuurdienst Dienst
Vrije tijd op het gemeentehuis , tel. 013/611012 tijdens de diensturen, of via
cultuur@ham.be of
www.ham.be/cultuur
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Gouden Wisselduim voor Gerard Janssen
Zijn zussen waren leidsters bij de Chiro
Balen-Hulsen. Omdat Gerard regelmatig
zijn zus ging helpen kwam men op het idee
om ook een jongens-Chiro op te richten.
De activiteiten van de jongensgroep kon
Gerard ons nog tonen want die stonden
fijn neergepend in een boekje. Dat hij
moeilijk afscheid kan nemen van herinneringen is ons wel duidelijk. Er kwam nogal
drastisch een einde aan de jongensbeweging door een overval!
Jong CD&V Ham reikt om de drie maanden
een Gouden Wisselduim uit aan een verdienstelijke Hammenaar. De vorige laureaat mag steeds zijn opvolger kiezen. Na
Frans de L'Arbre (mei 07), Frans Keersmaekers (augustus 07), Gust Kenis (november
07) en Jos Raymaekers (maart 08), Marcel
Theys (augustus 08) was het de beurt aan
Marcel Theys om de Gouden Wisselduim
van Jong CD&V Ham te ontvangen.
Hij vond dat het na Genebos wel eens tijd
werd dat een grote Genendijkenaar aan de
beurt kwam. Daarom koos hij Gerard
Janssen.
Een nieuwkomer
Gerard Janssen mocht op 5 november zijn
67ste verjaardag vieren. Het levenslicht zag
hij in Balen-Hulsen. Zijn gezin telde 3 jongens en 2 meisjes. Zijn vader was melkboer. Hierdoor mocht kleine Gerard de
melk rondbrengen en kende heel het dorp
hem. Nu nog wordt hij hierop vaak aangesproken.

Het was de mooie Yvonne die hem naar
Ham gelokt heeft. Zij gaf les in Genebos
en zoals het vroeger hoorde moest je wonen in de parochie waar je leerkracht was.
Ze namen hun intrek in een woning van de
parochie in Genebos. Doordat Pater Pol in
hun woonst zijn spreekuur hield, kwamen
er veel mensen over de vloer en omdat hij
bij schoolfeesten Yvonne moest helpen,
was Gerard al snel een bekend gezicht in
Genebos en omstreken.
Toen in Kwaadmechelen de Populierenwijk
werd ingericht trokken Gerard en Yvonne
daar in. Ze woonden hier 4 jaar om alsnog
terug de brug over te gaan naar Genendijk.
Terwijl ze een huisje huurden in de Staatsbaan bouwden ze aan hun eigen huis in de
Meerhoutstraat waar ze nu nog steeds
wonen. Samen brachten ze 3 meisjes ter
wereld.
Verenigingsleven in Genebos en
Genendijk

Boottocht naar Luik

Gerard speelde in Gompel bij de fanfare.
Bij zijn intrek in Ham stond de SintLambertusfanfare van Kwaadmechelen al
snel aan zijn deur om te vragen of hij mee
wilde spelen. Tot net voor de oprichting
van Musica bleef Gerard de trouwe bas
tuba speler van de fanfare.
Sinds jaar en dag is Gerard Parochieraadslid van Genendijk. Sinds zijn intrek in
Genendijk is hij bij de lokale KWB ploeg.
Maar liefst 30 jaar is hij voorzitter geweest
van de actieve beweging. Twee jaar geleden gaf hij de fakkel door aan een jongere
voorzitter. Uiteraard blijft hij nog steeds
in de bestuursploeg en dit als penningmeester.
Daarbij zat hij nog in de beheersgroep van
de vroegere zaal Sint-Jozef in Genendijk en
maakte hij deel uit van de Gezinsgroepen.
Fier laat Gerard ons een trofee zien die hij
kreeg van de Scouts van Genendijk. Maar
liefst 22 jaar was hij een vaste waarde in
de kookploeg op het jaarlijkse kamp. Zijn
dochter Hilde is ook een hele tijd hoofdleidster geweest.
Voor tickets van het toneel van Genebos
moet je ook steeds bij hem zijn.
Elke maandag is het koppel vrijwilliger in
het rusthuis van Balen Wezel waar hun
dochter werkt. En dinsdag is de vaste
wandeldag.
Benieuwd wie zijn opvolger wordt in
maart 2009...

Lid worden of
deelnemen
aan

14 december stapten de damens
van Vrouw & Maatschappij Ham
op de MPS Limburgia in Zutendaal.
Om 7u30 vertrokken ze voor een
afvaart naar Luik met onbijt en
koffie aan boord.
Omstreeks 11u30 meerden ze aan
in Luik. Daar ging op dat moment
de grootste markt van Europa
(5km) door. De grootste Kerstmarkt van België. Hier kan je 5
uur rondlopen.

Omstreeks 16u vaarden ze terug.
Aan boord werd er een driegangenmenu geserveerd met Glühwein! Het ging er gezellig aan
toe!

activiteiten
van Vrouw &
Maatschappij
Ham?
Contacteer
Diane of
Annie
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Nieuws uit de gemeenteraad
Tijdens de laatste gemeenteraad werd
er een agendapunt door de Open VLD
fractie naar voren gebracht waarbij
werd voorgesteld om AED systemen
te installeren in de Hamse sporthallen.
Een goed voorstel, maar het werd
door het gemeentebestuur al ingeschreven in de begroting voor 2009.
We waren ons dus al
eerder bewust van het
belang van de AED s.

mestoornissen (fibrilleren) op te sporen, te analyseren en eventueel te
behandelen door middel van een elektroshock. Het hart kan na de stroomstoot weer zelf proberen een hartritme te krijgen. Het kenmerkende aan
de AED, is dat dit in België door iedereen mag gebruikt worden, omdat het
toestel 100% veilig is en gesproken instructies geeft.
Ondanks het feit dat het een
heel eenvoudig en levensreddend systeem kan zijn, opteren
we er toch voor om een korte
opleiding te organiseren in
combinatie met een training in
de andere reanimatietechnieken. Dit zal georganiseerd
worden in samenwerking met
het Rode Kruis.

Toen de woorden AED
en defibrilatie vielen
tijdens de gemeenteraad
zag ik menig toehoorder
met de wenkbrauwen
fronsen en enige toelichting leek me dan ook op
zijn plaats.
AED is de afkorting van
Automatische Externe Defibrillator,
een computergestuurd toestel dat in
staat is levensbedreigende hartrit-

Project
Ons Dorp
De verkaveling van de gronden achter de
kerk van Kwaadmechelen krijgt vaste vorm.
Het studiebureau Libost werd belast met
het opmaken van een RUP. (Ruimtelijk
Uitvoeringsplan). Libost heeft een eerste
grafisch ontwerp gemaakt.
Er wordt gestreefd naar een verweving van
sociale bouwkavels, sociale huurwoningen
en louter privé-woningen.
Rond de kerk wordt een zone van handel
en diensten voorzien.
Er moet geen MER (Milieu Effecten Rapport) worden opgemaakt .
De plenaire vergadering voor het RUP
wordt voorzien in maart 2009.
De verwerving van de gronden wordt georganiseerd.

Marc Heselmans

Dirk De Vis

Gemeenteraadslid CD&V

Burgemeester Ham

Nieuwjaarsreceptie CD&V Ham
25 januari nodigde CD&V Ham al zijn leden uit
op een gezellige nieuwjaarsreceptie

