
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 Marc Heselmans 0494/56.14.45

of via mail aan cdenvham@hotmail.com

www.ham.cdenv.be

Nadat we dit jaar Boskant Fase 1 heb-
ben afgewerkt, hebben we uiteindelijk 
ook de nodige subsidies gekregen om 
het laatste stuk te voorzien van een 
riolering en een nieuw wegdek.

De totale kost is geraamd op 
 400.000, waarvan er 135.000 moet 

gedragen worden door onze 
gemeente.

Boskant fase 2 gaat vanaf de oude 
voetbalkantine van Gerhees tot voor-
bij het laatste huis in de straat.

Zodra de plannen definitief klaar zijn 
en goedgekeurd worden, kunnen we 
de werken aanvangen.

De start is gepland in juni 2011 en het 
einde tegen midden september 2011.

Beste vrienden,

De herfst doet stilaan zijn 
intrede. Dagen worden korter en 
koeler en het jaar loopt weer 
stilaan op zijn einde. 

CD&V Ham staat echter niet stil. 
Er blijft een constante inzet van 
bestuur, mandatarissen en be-
stuursleden.

Politiek actief zijn is een ideale, 
dynamische manier om mee in-
spraak te krijgen en de 
debatten mee kleur te geven. Op 
de achtergrond, op de voor-
grond, ieder naar zijn eigen wil en 
mogelijkheden.

Wij zijn op zoek naar mensen 
die daar aan willen meewerken. 

Als u zo iemand kent, vernemen 
we het graag van u! 

Marc
Heselmans

Voorzitter CD&V Ham

Begin september zijn we be-
gonnen met de verfraaiing van 
het kerkhof in Kwaadmeche-
len.

De bedoeling is dat we, voor 
zover mogelijk, dezelfde inde-
ling en verdeling volgen zoals 
het kerkhof van Oostham.

Nieuwe borduren worden 
geplaatst en de paden tussen 
de grafstenen worden voor-
zien van een nieuwe kiezel. 
Tussen de rijen wordt de no-
dige groenvoorziening aange-
plant zodat alles er frisser zal 
uitzien.

De centrale as wordt volledig 
beklinkerd en met bomen 
afgeboord tot aan de begroe-
tingsruimte. Hierop wordt, 
net zoals in Oostham, een 
verhoogd platform met een 
blauwe steen voorzien.

Ook het kerkhofhuisje, het 
vroegere dodenhuisje, wordt 
gerenoveerd en uitgerust met 
een WC.

Ik ben er zeker van dat ook 
het kerkhof van Kwaadmeche-
len een kerkhof wordt waarop 
we terecht fier mogen zijn. 

Ook onze dierbare overledenen 
hebben recht op een mooie omge-
ving.

Onze diensten hebben hun best 
gedaan om alles tegen Allerheili-
gen klaar te hebben.

Jos Ooms

Schepen Openbare Werken

Sluit je aan bij CD&V Ham
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Op onze website kan u 
terecht voor al het 
dagelijkse nieuws uit 
Ham.

Boskant Fase II
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Als een supersnelle jet zijn 
de laatste 4 jaar 

voorbijgevlogen.  Het zijn 
drukke, leerrijke en 

aangename jaren geweest.

Walter Peelmans

P A G I N A 2

Opening van het nieuwe 
containerpark is gepland 

voor maart 2011

Jos Ooms

Voor ieder wat wils in onze gemeente
Het laatste kwartaal van 2010 is 
van start gegaan.  Om met een 
persoonlijke noot te beginnen, t is
misschien ook de laatste Nieuws-
brief waarin ik als schepen mijne
zeg nog eens kan doen.

Vanaf 1 januari 2011 zal onze 
vriend Patrick Bosmans mijn ambt 
van schepen overnemen en word 
ik gewoon gemeenteraadslid.

Dat is zo afgesproken, dat zal ook 
zo gebeuren, en ik ben er zeker 
van dat Patrick dat goed gaat doen. 
Ik wens hem alleszins veel succes.

Als een supersnelle jet zijn de 
laatste 4 jaren voorbijgevlogen.

Het zijn drukke, leerrijke, maar 
ook aangename jaren geweest, 
soms ook vermoeiend.

Als volslagen leek in de politiek 
ben ik aan mijn schepenambt be-
gonnen. Ik heb hard gewerkt, al 
zeg ik het zelf,  heb die jaren heel 
veel bijgeleerd, maar er is nog
zoveel meer dat ik niet weet.

Heb ik het goed gedaan of minder 
goed, dat laat ik aan de anderen 
over om daarover te oordelen. 
Een Schepen Walter Peelmans-
straat zal ik waarschijnlijk niet
verdiend hebben.

Maar ik heb mijn best gedaan en 
misschien kan ik in de toekomst 
nog dienstbaar zijn voor CD&V,

Activiteiten voor plussers

Dinsdag 14 september werd er 
door de GAW weer een gezond 
ontbijt geserveerd voor onze seni-
oren in het Kristoffelheem met 
daarop volgend  een fietstocht van 
+/- 25km. Hieraan namen 106 
dapperen deel. Het weer was wat 
onzeker maar iedereen is toch 
droog , zonder ongelukken of 
lekke banden teruggekeerd.

Vrijdag 8 oktober 2010 vierden de: 
Gepensioneerden A.C.V.-OKRA
van Oostham hun 50-jarig bestaan.

Zoals het in Christelijke kringen 
past werd dit feest gevierd met 
een  gebedsviering, daarna receptie 
en een uitgebreid feestmaal.

De week van de 3de leeftijd gaat dit 
jaar door van 15 november tot 21 
november:  wandelen, kienen, kaar-
ten, vrijdagnamiddag zoals gewoon-
lijk een wervelende show , met top-
pers als Marjan Berger en Yves Se-
gers, en om te eindigen een misvie-
ring in Oostham verzorgd door de 
vereniging voor personen met een 
handicap.

We hebben dit jaar ook weer een 
100-jarige : Petrus (Stinus) Vandeven 
uit Kwamol,

We vullen jouw vrije tijd

Onze dienst Vrije Tijd had (en
heeft) ook weer veel georganiseerd.

De cultuurraad heeft sinds begin 
augustus een nieuwe voorzitter, 
Patrick Deckers uit de Warande.
Dit in opvolging van Hans Swinnen 
die eind vorig jaar zijn ontslag had 
ingediend.

Het laatste weekend van juli stonden 
de jaarlijkse Waajfeesten op het
programma, met heel aantrekkelijke 
attracties en verschillende shows:
roofvogels, schapen drijven met 
border-collies, trekpaarden, oude 
ambachten, de ganzen fanfare enz .
Mede dankzij het goede weer was 
deze dag weer een echte TOPPER 
waar honderden bezoekers nog eens 
echt van genoten hebben.

Niettegenstaande een minder goede 
zomer was onze jaarlijkse fietszoek-
tocht toch weer een groot succes: 
116 inschrijvingen waarvan 104 ant-
woordformulieren zijn binnenge-
bracht.

De 1ste prijs was een arrangement 
van Vlaanderen Vakantieland
t.w.v. .250 en elke deelnemer kreeg 
ook nog een leuke gadget.

Ook onze Openstraatdag kan
toch weer een succes genoemd wor-
den. Zo n organisatie vraagt veel
voorbereiding, een goede samenwer-
king tussen de verschillende diensten 
van onze gemeente en kost veel geld.
7.000 bezoekers genoten van mu-
ziek, dans, straatanimatie, allerlei 
attracties enz.

Daarmee is de kous nog niet af 
voor dit jaar, want op het pro-
gramma staan nog ondermeer: 
Cultuurbus naar de kerstmarkt in 
de Gemeentegrot van Valkenburg 
op 11 december 2010.  17, 18 en 
19 december kerstweekend met : 
kerstmarkt, vuurwerk en kerst-
concert.  Cultuurbus naar de musi-
cal OLIVER in Antwerpen op 7
januari 2011.

Prijzen te rapen in de BIB

In juli en augustus pakte onze BIB 
ook weer uit met de actie Zomer
in de BIB hiermee kon men waar-
debons winnen van: 50-40-30- en 
20.

Sophie Cuppens van basisschool
De Sterre in Genendijk was de 
gelukkige winnares van die andere 
actie: Jeugdboeken in je valies. Zij
kaapte de boekenbon van 50 weg.

Tijdens het schooljaar 2010-2011
wordt  er ook weer voorgelezen
aan onze kleintjes in de BIB. Voor 
onze Hamse scholen staan er weer 
meerdere auteurslezingen op de 
agenda, gelauwerde auteurs die 
komen voorlezen uit eigen werk. 
Verder ook nog de jaarlijks weer-
kerende activiteiten en enkele 
nieuwigheden.

Titel bijna op zak

De titel Faire Trade Gemeente 
voor Ham komt stilaan in zicht, 
want op dit ogenblik zijn we be-
gonnen aan het 6de en laatste crite-
rium, en wij hopen binnen enkele 
maanden daarmee klaar te zijn.

Tijdens Openstraatdag stond
onze kraam weer opgesteld in het 
multi-cultureel dorp, waar men 
allerlei voedingswaren en andere 
zaken uit de OxfamWereldwinkel 
kon kopen. Alhoewel wij het grote 
publiek nog niet bereiken komt er 
toch wat schot in de zaak en was 
de verkoop beter dan vorig jaar.

Walter Peelmans 

Schepen Cultuur-Vrije Tijd, 
Gepensioneerden en 

Ontwikkelingssamenwerking

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

Als een supersnelle jet zijn 
de laatste vier jaar 

voorbijgevlogen.  Het zijn 
drukke, leerrijke en 

aangename jaren geweest.

Walter Peelmans



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 Peter Hermans
P A G I N A 3J A A R G A N G 2 , N R . 3

In juni 2010 overhandigden we onze Gouden 
Wisselduim aan Walter Schepens.

Ondertussen zijn we weer 3 maand verder, 
tijd dus om te onthullen wie Walter verko-
zen heeft om de duim door te schuiven.

Hij koos voor een jongere! Het is de eerste 
keer in de Gouden Duim-traditie dat we 
deze mogen overhandigen aan iemand onder 
de 50, en deze keer zelfs een jonge twintiger 
(26)!

Op dinsdag 28 september 2010 verrasten 
we Peter Hermans met de overhandiging van 
de Gouden Wisselduim-award en een rijk 
gevulde bierkorf. 

Een beetje geschiedenis over Peter? 

Peter zag het levenslicht op 5 juni 1984 in 
een gezin van 3 kinderen (2 jongens en één 
meisje) in de Driehoekstraat.

Opgroeiend in Ham was hij actief lid van de 
scouts van Genendijk. 

Hij werd er geen leider, maar koos wel voor 
de Plussers.   Hij deed namelijk mee zijn 
vormsel op 17 jaar en werd dadelijk begelei-
der.

Twee jaar later werd hij hoofdleider van de 
jongerengroep voor een aantal jaren. 

Ook in de parochie blijft hij actief.  Hij is 
maandelijks lector in de vieringen in 
Kwaadmechelen.

Daarnaast is hij lid van Jeugd Pastoraal 
Team van Tessenderlo-Ham.  Waarmee hij 
al verschillende grootse evenementen op 
poten zette, denk maar aan de Eerste Show 
tijdens de Bijbelronde, de jaarlijkse Goede 
Vrijdagtocht, de fakkeltocht van Limburg 
die in Ham mocht plaatsvinden met enkele 
duizenden jongeren.  Dit jaar richtten ze 
JOZ (Jongeren op Zoek) op.  Die een op-
volger van de Plussers en het JPT moet 
worden.

Peter is dan ook haantje de voorste als het 
gaat om techniek.  Licht en geluid is zijn 
dada.  Hij zorgt er voor dat een ingerichte 
avond steeds een spectakel wordt.   Dit is 
waarschijnlijk te wijten aan zijn beroep.
Peter werk al geruime jaren op de uitleen-
dienst Vlaams-Brabant in Leuven.  Daar-
voor werkte hij bij Octagon, het huidige 
Galazo.

Peter trouwde twee jaar geleden met An-
nelies Vroonen uit Rapertingen (Hasselt).
Hij overtuigde haar om in zijn geboorte-
dorp te komen wonen.  We zijn benieuwd 

hoe lang het duurt voordat er kleine Her-
mansjes bij zullen komen. 

Twee jaar geleden richtte hij samen met 
twee andere KWB-zonen Jong KWB 
Kwaadmechelen op, op vraag van de oude-
re garde. Een uitdaging om terug jongeren 
actief te krijgen bij KWB.

Hiervoor en voor zijn inzet op parochiaal 
vlak wil Walter Peter loven. 

Uiteraard zijn we ook weer benieuwd wie 
hij zal uitkiezen als zijn opvolger in de Gou-
den Duimreeks.

Wordt het nog een jongere? Wordt het 
iemand van Kwaadmechelen, Oostham, 
Genebos of Genendijk?   We zullen het 
weten in december 2010!

Patrick Bosmans

V&M agenda
De werken aan het nieuwe containerpark 
zijn al fel opgeschoten.  De eindafwerking 
wordt aangevat!

Het nieuwe containerpark ligt in 
Truibroek en zal beheerd worden door 
Limburg.net. Dit is de provinciale inter-
communale die als doel heeft om alle con-
tainerparken op dezelfde manier te exploi-
teren, met overal dezelfde prijzen en de-
zelfde manier van werken.

Inkomend afval wordt gewogen en opge-
slagen voor verdere afhandeling met als 
doel zoveel mogelijk te recycleren.

Iedere inwoner van Ham 
krijgt voor recycleerbare 
restfracties een  quota 
toegewezen zodat je met 
je huishoudelijke afval 
gratis terecht kan dit 
totdat je quota is opge-
bruikt.

Inwoners van Ham kun-
nen natuurlijk het pasje 
van hun buurman vragen 

indien je bijvoorbeeld meer bouwpuin dient 
te storten dan toegelaten op uw quota.
(quota voor bouwpuin per gezin zal nor-
maal gezien 1000 kg zijn.)

Dus we hoeven niet direct te panikeren 
over de prijs, met een beetje gezond ver-
stand zal je niet meer hoeven te betalen 
dan nu.

Opening van het containerpark is voorzien 
op 1 maart.

Jos Ooms

Schepen Openbare werken

Een nieuw containerpark
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 zal CD&V Ham aan de GB 
Oostham witte lintjes verdelen en info ver-
schaffen over dit thema.

Breng hen zeker een bezoekje!

Noteer ook al in jouw agenda:

12 december 10: Madammenroute in Has-
selt met aansluitend gezellig hapje eten

21 februari 11: Infoavond in Genendijk:
Onze kinderen veilig online ism Gezins-

bond en Child Focus

Hilde Aegten

Voorzitster Vrouw & 

Maatschappij Ham



Ham zet haar trage wegen op kaart
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Verkeersveiligheid is een perma-
nente opdracht voor ieder van 
ons.  De zwakke weggebruiker 
beter beschermen is de rode 
draad doorheen mobiliteitsbeleid 
van Ham.

Het project "trage wegen" past 
perfect in dit beleid.  Trage wegen 
zijn verbindingen voor niet-
gemotoriseerd verkeer zoals veld-
wegen, kerkpaden, jaagpaden, 
holle wegen, herbestemde spoor-
wegbeddingen, enz.  Bijna alle 
trage wegen zijn historische ver-
bindingen. Dikwijls hangt er een 
verhaal over een oud gebruik aan 

vast.  Verdwijnt er een trage weg, 
dan verdwijnt er ook een deel van 
het collectief geheugen. 

Met hulp van een aantal vrijwilli-
gers uit de wandelclubs werd een 
inventaris gemaakt van alle moge-
lijke paadjes die er in Ham zijn of 
zouden moeten zijn.

Het onderzoek ten velde leerde 
dat vele paadjes onderwijl niet 
meer herkenbaar zijn: afgesloten, 
omgeploegd, ingepalmd ....

Vanuit die inventaris gaan wij op 
zoek naar paadjes die nog nuttige 
verbindingen kunnen zijn.

Het is evident dat nooit de 
volledige inventaris moet gerea-
liseerd worden.

Er wordt enkel een functioneel 
raster van trage wegen, als alter-
natief voor de harde 
verkeersstroom, uitge-
bouwd

Ham wordt dan nog 
leuker voor kinderen, 
fietsers en voetgangers.

Wij voorzien hiervoor 
jaarlijks een budget van 
10.000 euro. 

Dirk De Vis

grondig aan te pakken. De gemeente Ham, 
het OCMW, het Regionaal Landschap Lage 
Kempen, de provincie Limburg en het 
Agentschap voor Natuur en Bos sloegen de 
handen in elkaar en werkten een plan uit 
om de vijvers een grondige opfrisbeurt te 
geven. Om voldoende licht aan de vijvers te 
laten en bladval in de vijvers zoveel moge-
lijk te vermijden, worden de bomen 
rondom de vijvers verwijderd. In een vol-
gende fase worden graafwerken uitgevoerd. 
Hierdoor worden de oevers schuiner en 
creëren we diepere en ondiepere zones. 
Ook het slib wordt van de bodem verwij-
derd. De Beneficievijverloop die tussen de 

In de Vijverstraat in Ham liggen 7 oude 
weekendverblijfvijvers, die in eigendom 
zijn van de gemeente Ham en het 
OCMW. Vandaag worden ze reeds be-
woond door kikkers, padden en salaman-
ders, maar het kan nog beter. 

De vijvers hebben immers allemaal erg 
steile oevers, een dikke modderlaag on-
derin, veel schaduw van omringende bo-
men, enz. Veel dieren houden daar niet 
van.

De gemeente Ham, Europa en de Vlaamse 
overheid maakten daarom middelen vrij 
om de vijvers en de omgeving rondom 

vijvers door loopt, wordt doorheen één 
van de vijvers gelegd. De komende we-
ken zal het gebied er even niet fraai uit-
zien: de kap- en graafwerken zijn heel 
ingrijpend, maar al snel zal de natuur zich 
herstellen en wordt dit een prachtig 
stukje landschap. Kleurrijke libellen, dar-
tele waterkevers en de prachtige ijsvogel, 
zullen het gebied snel weer innemen 
wanneer de rust is weergekeerd. 

Normaliter moet deze rondgang 
eind december beëindigd zijn. 

Wanneer beide partijen het eens 
zijn omtrent de prijs wordt er een 
verkoopsbelofte ondertekend. 

Wij konden bewerkstelligen dat 
de bewoners na de ondertekening 
van de verkoopsbelofte nog 12 
maanden in plaats van 8 maanden 
in hun huis kunnen blijven wonen.

Bijkomend verkregen wij dat er 
ook een verhuisvergoeding zal 
betaald worden. 

Tenslotte konden wij ook beko-
men dat de bewoners, zonder 
enige vermindering van de afge-
sproken prijs, de bruikbare ele-
menten uit hun woning kunnen 
meenemen.

Dirk De Vis

De ontwikkeling van het industrie-
gebied langs de Sluisstraat is harde 
realiteit geworden. 

het Ruimtelijk Uitvoeringsplan is 
definitief en De Scheepvaart mag 
de eigendommen verwerven. 

Momenteel worden de eigenaars -
bewoners bezocht om tot een 
prijsafspraak met betrekking tot 
hun woning te komen. 

ENA Sluisstraat dan toch een feit

Zeven vijvers krijgen een facelift

Na de ondertekening 
zullen de mensen 

nog 12 ipv 8 
maanden in hun huis 

kunnen blijven 
wonen

Dirk De Vis



Succesvolle eetdag

CD&V Ham een actieve beweging

Van 8 tot 10 oktober trok CD&V Ham naar 
Blankenberge.  Het werd een zalig weekend met prach-
tig najaarsweer en een gezellige groep!

Deugddoend weekend

26 september verwelkomden we al de CD&V Ham 
sympathisanten op onze jaarlijkse eetdag.  Dankjewel 
voor jullie steun!

Succesvolle eetdag


