
Beste inwoner,

Vergis u niet, 25 mei is belangrijk voor 
uw directe leefomgeving. België, Vlaan-
deren, Limburg en Ham kunnen enkel 
goed bestuurd worden als er duidelijke 
en samenhangende bakens worden uit-
gezet .

Verkeersveiligheid,  opvang voor onze 
kinderen,  betaalbare woningen, tewerk-
stelling , ziekenzorg… Alles wordt gere-
aliseerd door overleg en samenwerking. 
Op 25 mei kan u kiezen voor een duide-
lijke visie op België, Vlaanderen, Limburg 
en Ham, namelijk die van CD&V.

Voor onze gemeente zijn burgemeester 
Dirk De Vis en schepen Daniëlle Biese-
mans kandidaat.  Hun lokale ervaring is 
van groot belang op bovenlokaal niveau. 
Dirk kan je vinden op de 14e plaats bij de 
Opvolgers voor het Vlaams Parlement. 
Daniëlle is kandidaat op de 9e plaats voor 
de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

STERKER HAM, STERKER VLAANDEREN
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Sterkere samenwerking
Sterkere buurten

Na jaren van onbereikbaarheid na het afbre-
ken van de oude spoorwegbrug, werd Gene-
bos weer verbonden met Kwaadmechelen. 
De nieuwe blauwe brug was nodig, niet 
alleen omdat de oude niet langer voldeed, 
maar ook om grotere schepen toe te laten op 
het Albertkanaal. Ze is er daarom gekomen 
in samenwerking met NV De Scheepvaart. 
De nieuwe brug laat het toeristisch fietspad 
op een veilige manier doorlopen en is een 
echte aanwinst in onze gemeente.

Blauwe brug, 
Genebos

Het nieuwe centrum bundelt alles rond kin-
deropvang en opvoeden. Opvang vinden voor 
de kinderen is niet altijd eenvoudig. Zo is de 
vraag naar kinderopvang in onze gemeente 
erg groot en is het voor ouders soms moei-
lijk om de weg er naartoe te vinden. Onze 
gemeente i.s.m. buurgemeente Tessenderlo 
is de tweede gemeente die gestart is met de 
het uittesten van de Kinderopvangzoeker.
  
Het nieuwe kindercentrum is het resul-
taat van een samenwerking tussen het 
gemeentebestuur en vzw Komma. Het com-
plex voorziet in 42 plaatsen voor de buiten-
schoolse kinderopvang. Daarnaast is er het 
kinderdagverblijf met een capaciteit van 26 
plaatsen. 

Het Hamse kindercentrum heeft echter nog 
veel meer te bieden. Zo wordt alle dienstver-
lening rond opvoedingsondersteuning in het 
gebouw ondergebracht. Het gaat meer spe-
cifiek om de Opvoedingswinkel, Kind in Nood 
en de zitdagen van het Ookso  samenwer-
kingsverband waarin alle kinderopvangini-
tiatieven van Ham en Tessenderlo zetelen.  

In het gebouw is bovendien een multifunc-
tionele ruimte voorzien die door alle opvan-
ginitiatieven kan gebruikt worden voor vor-
mingsavonden, gezamenlijke activiteiten, 
de opvoedingswinkel enz. Op die manier zit 
alle dienstverlening voor kinderen onder 
één dak. 

Kindercentrum

CD&V is de enige partij met een sterke nati-
onale én lokale verankering. Omdat we dit 
echt belangrijk vinden. Zo bouwen we samen 
aan het Vlaanderen waarin we graag wil-
len leven.

Overal waar opbouwend werk wordt gedaan 
vind je CD&V’ers. Waar de nood er is, gaan 
we tot de actie over en werken we samen 
op verschillende beleidsniveaus. Door de 
zaken samen aan te pakken, samen creatief 
te zijn en samen te ondernemen blijken we 
tot grote daden in staat: projecten en rea-
lisaties waar we allemaal goed gezind van 
worden, tot voordeel van iedereen. 
Eenzelfde redenering volgen wij om het 
beleidsniveau te bepalen. Als een gemeente 
een zorg ter harte neemt moet de regering 
dit niet in haar plaats doen. Maar de overheid 
verdeelt de beschikbare middelen opdat een 
duurzaam sociaal-economisch beleid onze 
welvaart, welzijn en leefomgeving ook voor 
de toekomst veilig kan stellen. En dit met 
sociaal rechtvaardige, genereuze en betaal-
bare voorzieningen voor iedereen die daar 
nood aan heeft. Ook in onze gemeente vind 
je daar voorbeelden van.
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Het centrum van Kwaadmechelen is al een 
hele tijd een doorn in het oog. Het is boven-
dien behoorlijk onveilig voor fietsers en de 
stoepen zijn niet erg toegankelijk voor men-
sen met een rolstoel of kinderwagen. 

In samenwerking met het Vlaams Gewest is 
er daarom een plan opgesteld om de door-
gang van de N141 volledig te vernieuwen. 
Deze plannen zullen de verkeersdoorstro-
ming verbeteren  en de veiligheid verho-
gen voor zowel automobilisten als voor de 
zwakke weggebruiker. 

Daarbovenop zal het centrum van Ham met 
‘Ons Dorp’ een hele nieuwe uitstraling krij-
gen. Ons Dorp is een project dat woningen 
zal bevatten, maar ook de mogelijkheid om 
horecazaken uit te baten. De parking van de 
kerk zal hierdoor verplaatst worden naar de 
achterkant van de kerk. 

Centrum Kwaadmechelen

In het vernieuwde OCMW-gebouw ‘De Roer-
domp’ worden de sociale diensten van de 
gemeente gebundeld. Het dienstencentrum 
heeft erg diverse functies met als hoofddoel 
senioren en mensen met een beginnende 
zorgbehoevendheid ondersteunen en hun 
zelfstandigheid bevorderen.  

Naast het dienstencentrum werden er ook 
nieuwe serviceflats gebouwd. De wachtlijst 
was zo lang dat de gemeente en het OCMW  
beslisten om 37 nieuwe flats bij te bouwen. 
Ondertussen zijn er 20 verhuurd en is deze 
wachtlijst weggewerkt.

OCMW – vernieuwd  
gebouw en nieuwe  
serviceflats

Stemmen voor CD&V is het verschil maken in uw buurt.



4 Sterker Vlaanderen, Sterker land

STERKER VLAANDEREN 
STERKER HAM

Samen sterker voor een sterker Vlaanderen

Vlaanderen, dit zijn vooral meer dan 300 steden en gemeenten. 
Waar mensen leven en werken. Dat is onze gemeente, waar 
Lies en Marieke elke dag veilig naar school moeten kunnen 
gaan, waar Jos en Maria zo lang mogelijk thuis willen wonen, 
maar eens ze te oud zijn toch liefst in de buurt van hun kinde-
ren in het rusthuis nog een toekomst willen hebben. Of Nick 
die graag voetbalt, maar zijn zus die liever aan ropeskipping 
doet? Of cultuurminnende Ria die al eens graag te voet naar 
het theater gaat en 3 keer per week naar de schilderles. Of 
Roger en Robert die graag op hun gemak eens door het dorp 
fietsen en halt houden in het dorpscafé en een babbeltje doen 
met de mensen die naar de bakker gaan. Of Pol die maar liefst  

30 mensen te werk stelt in zijn bedrijf. Onze gemeente dat is 
ook kinderopvang en bibliotheken maar ook publieke ruimte en 
veilige infrastructuur. 
Zonder samen te werken met buurgemeenten, met onze men-
sen in de provincie of met de parlementairen en ministers lukt 
het niet om u de leefomgeving te bieden die u verdient. Dat doen 
we, al jarenlang. De resultaten, daar geniet u reeds elke dag van.
Daarom is uw stem op uw lokale kandidaat zo belangrijk: voor 
uw fietspad, rondpunt of bib… Kies op 25 mei voor uw lokale 
kandidaten en kies voor een partij die al zoveel keer bewezen 
heeft, dat ze kan samenwerken. Een zekerheid waar je een sterke 
toekomst kunt op bouwen. Ook in uw gemeente.

Onze gemeente i.s.m. buurgemeente Tes-
senderlo is de tweede gemeente die gestart 
is met de het uittesten van de Kinderop-
vangzoeker. 

Na jaren van onbereikbaarheid na het 
afbreken van de oude spoorwegbrug, werd 
Genebos weer verbonden met Kwaadme-
chelen.

In samenwerking met het Vlaams Gewest 
is een plan opgesteld om de doorgang van 
de N141 volledig te vernieuwen.
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