HAM

Beste inwoner,
In oktober 2012 zijn het gemeente- en provincieraadsverkiezingen.
Een hele uitdaging komt op ons af.
Deze verkiezingen zijn belangrijk, want u kunt mee beslissen wie het beleid van de
volgende jaren in onze gemeente mag en zal bepalen.
Momenteel zijn we bezig een goed uitgebalanceerde lijst samen te stellen. Van één zaak
zijn we al zeker: Dirk De Vis zal ook deze keer de gemeenteraadslijst voor CD&V Ham
trekken.
Daarnaast zijn we altijd blij met geëngageerde mensen die zich bij ons willen aansluiten.
Het biedt u de mogelijkheid mee te denken over het beleid in onze - uw - gemeente!
Je kan jouw stem, de stem van de buren, de stem van de buurt laten horen. Des te beter
kan het beleid echt afgestemd worden op de mensen die hier wonen, werken, leven....

Met vriendelijke groeten,

Marc Heselmans
voorzitter CD&V Ham

www.ham.cdenv.be

Verantwoordelijke uitgever: Marc Heselmans, Dorpsstraat, 3945 Ham

Wil je meer informatie, spreek dan gerust mij of één van de andere CD&V leden aan.

cdenvham@hotmail.com

HAM
Wij gaan voor Ham!
Niemand zal ontkennen dat Ham een gedaanteverwisseling heeft ondergaan sinds deze
bestuurd wordt door mezelf als burgemeester tezamen met schepenen Jos Ooms, Danielle
Biesemans, eerst Walter Peelmans, dan Patrick Bosmans en Willy Bosmans als OCMWvoorzitter.
Elke Hammenaar is opnieuw fier om in Ham te wonen. En wie er nog niet woont, wil er
wonen.
Heel wat realisaties zijn zichtbaar in het straatbeeld : nieuwe gebouwen, nieuwe straten,
nieuwe werktuigen,…
Andere initiatieven maken het aangenaam (be)leven in Ham: leuke activiteiten voor jong
en oud, een uitstekende dienstverlening,...
Weer andere projecten zijn minder zichtbaar maar daarom niet minder belangrijk : een
degelijk personeelsbeleid , een degelijk informaticabeleid ....
Wat verwezenlijkt werd, is er. Daar hebben wij al het nut en plezier van...
De toekomst is belangrijker. Ham zal nooit "af " zijn. Voortdurend moet er gesleuteld worden
aan Ham. Alles verandert en verandert snel.
Heel wat projecten zitten in de pijplijn en het kriebelt om deze uit te mogen voeren:
De kinderopvang, de seniorenflats , nieuwe serviceflats , modernisering van de bib, het
project Ons Dorp in Kwaadmechelen...

De ideeën zijn er!
De ervaring is er!
De wil is er!
Wij gaan er voor!
Dirk De Vis
burgemeester

www.ham.cdenv.be

cdenvham@hotmail.com

