
CD&V Ham nodigt je uit voor een after-work drink 

Op woensdag 24 mei 2017 kan je vanaf 18u vrijblijvend komen genieten van een 
gin-cocktail en bijhorende tapas.  Bij mooi weer kan je ons vinden op het 
gemeenteplein in Ham.   Bij regenweer gaat alles door in de hal van De Zille waar 
we de zon in je glas en op jouw bord toveren.

Inkom is volledig gratis.  Wij zorgen voor gin, 
tonic maar natuurlijk ook biertjes en frisdrank.  
Leuke muziek zorgt voor de aangename sfeer.

Tapas uit Ham

Voor de hapjes zorgen twee lokale handelaars.  
Chef Todos wil graag zijn passie voor de 
mediterrane (h)eerlijke keuken op tafel brengen 
op een ongedwongen, sfeervolle manier zoals u 
die kent als u op vakantie bent.  Denk hier aan 
de typische tapas en de paella gerechten.  
(http://www.chef-todos.be)
Foodmassage zorgt in Kwaadmechelen voor 
Thaise massages, maar je kan er ook van de 
orginele keuken genieten.  Sinds kort trekt Noen 
ook de baan op met haar Foodtruck.  
(www.foodmassage.be)

CD&V Ham geeft met de bon hieronder 
van elke handelaar 25  gevulde bordjes tapas   
GRATIS weg voor de eerste 50 aanwezigen.

AFTER WORK GIN EN 
TAPAS POP-UP BAR
24 /05 /17  18U

COLOFON
Heeft u een opmerking over het gemeentebeleid 
of de CD&Vwerking in onze gemeente? Of heeft 
u een suggestie voor wat beter kan? Aarzel niet 
en ga de conversatie aan!

Uw nationale contactpersoon
tom@cdenv.be
Wetstraat 89 - 1040 Brussel
www.cdenv.be
Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is heel eenvoudig: 
www.cdenv.be/wordlid

Uw lokale contactpersoon:
Patrick Bosmans
(Patrick.Bosmans6@telenet.be)
www.ham.cdenv.be

Volg ons op Facebook:
https://www.facebook.com/cdenvham/

in Ham
ham.cdenv.be
Wijblad  van CD&V-Ham jaargang 1 - mei 2017

Kiezen voor de fiets is kiezen voor 
beweging, het klimaat, snelheid, 
veiligheid en de mogelijkheid om vlot 
contact te leggen.  Geen enkel 
vervoersmiddel combineert zoveel 
voordelen.
Lees hierover meer op pagina 2.
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Gezellig bij elkaar voor de start van een 

verlengd weekend met een glas en een hapje



CD&V wil werken aan een samenleving 
waarin mensen respect hebben voor elkaar 
en de omgeving. 
 
CD&V wil een beleid dat goed is voor wie sterk 
is, en sterk voor wie niet meekan. Wie vooruit 
wil moet worden gestimuleerd, zonder dat 
we iemand moeten achterlaten. 
 
De partij hecht veel belang aan de relaties 
tussen mensen en aan de zorg voor elkaar. 
Mensen ontmoeten elkaar in het gezin, de 
buurt, in verenigingen, op school, op het 
werk. CD&V vindt dan ook dat de overheid de 
gezinnen, het verenigingsleven en de 
zorgorganisaties in Vlaanderen goed moet 
ondersteunen. Er moet daarbij aandacht zijn 

voor mensen die het moeilijk hebben in het 
leven en daardoor meer kwetsbaar zijn. CD&V 
wil dat mensen kansen krijgen, maar ook dat 
mensen die kansen ook grijpen.   CD&V wil 
mensen die hun verantwoordelijkheid 
opnemen daarom aanmoedigen en belonen.

CD&V Ham is op zoek naar 
gemotiveerde Hammenaren.
Het gaat over een vrijblijvend aanbod, 
onbeperkt in tijd. 
In deze functie ben je verantwoordelijk voor 
het meedenken aan een open beleid en een 
nog mooiere toekomst voor de gemeente 
waar je in woont, steeds vertrekkend vanuit 
de menselijke factor. 
Je neemt deel aan de maandelijkse 
overlegmomenten in open dialoog en 
adviseert zo de gemeentelijke 
mandatarissen. 

Jouw profiel:
Kritisch nadenken, democratisch handelen 
en actief participeren aan onze samenleving.

Ons aanbod : 
een uitdagende functie, zonder financiële 
voordelen.  Vele nieuwe contacten.
Een mogelijke plaats op de volgende 
verkiezingslijst. 

Interesse? 
Laat jouw gegevens achter op onze 
webpagina www.ham.cdenv.be/contacteer-
ons 
Je kan je sollicitatie ook per post versturen 
naar CD&V Ham, t.a.v. Marc Heselmans, 
Stationsstraat 38J, 3945 Ham. 

En dan brengen we jou persoonlijk een 
bezoekje om met elkaar kennis te maken. 

Kiezen voor de fiets is kiezen voor 
beweging, het klimaat, snelheid, 
veiligheid en de mogelijkheid om vlot 
contact te leggen.  Geen enkel 
vervoersmiddel combineert zoveel 
voordelen. 

Om deze redenen wil CD&V Ham de fiets de 
plaats geven waar hij recht op heeft: als 
koning van de weg.  Hierbij willen ze de fiets 
ook centraal plaatsen in haar 
mobiliteitsbeleid.

Aanpassing N141

De N141, de doortocht, is intussen al even 
klaar. En het resultaat mag er best zijn. 

"Eén van de grote 
doelstellingen bij de start van 
de werken was de aanleg van 
veilige schoolomgevingen", 
vertelt van Openbare Werken 
schepen Jos Ooms. 
"Tal van maatregelen moesten hiertoe 
bijdragen. Denken we bijvoorbeeld aan de 
nieuwe gescheiden fietspaden die de 
veiligheid voor fietsers sterk verhogen. Of de 
wegversmallingen en verhoogde borduren 
aan het begin van een zijstraat die een lage 
snelheid in schoolomgevingen moeten 

afdwingen."

Fietsostrade

Sportieve Limburgers die naar hun werk 
willen fietsen, moeten dat binnenkort 
kunnen over een fietssnelweg door Ham.  De 
weg van 60 kilometer volgt het Albertkanaal 
tussen Lanaken en Ham. Limburg  beschikt 
nu al over een toeristisch netwerk van 2.000 
kilometer die Ham doorkruist.  Met de 
afwerking van fietssnelwegen richten we ons 
op de verplaatsingen over langere afstand", 
zegt burgemeester De Vis. "Fietssnelwegen 
zijn niet bedoeld om snel te fietsen, wel om 
over een langere afstand veilig te kunnen 
rijden met onderweg zo weinig mogelijk 
stops aan kruispunten." De 
basisinfrastructuur is al grotendeels 
aanwezig er wordt nu nog geïnvesteerd  in het 
veiliger maken van de punten waar de 
fietspaden het autoverkeer kruisen.

Verbetervoorstellen
 
We nodigen de inwoners van Ham uit om mee 
te werken aan een fietsvriendelijke 
gemeente. Verbetervoorstellen zijn welkom 
op onze facebook, mailadres 
cdenvham@hotmail.com of via onderstaand 
strookje dat je op het gemeentehuis kan 
afgeven. 

FIETS IS KONING  
IN HAM

De lekkerste fietstocht 
gaat ook weer van 
start van 5 mei t/m 1 
oktober 2017 elke 
vrijdag, zaterdag of 
zondag.  Meer info op 
www.ham.be of op het 
VrijeTijdsPunt Ham
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Verbetervoorstel:

VACATURE CD&V HAM 
Ben jij de geknipte persoon die we zoeken?

Waarvoor staat CD&V ?

#sportersbelevenmeer
Gemeente Ham wil graag zoveel mogelijk 
mensen aan het sporten krijgen. En daar kan 
jij bij helpen! Door jouw sportervaringen te 
delen met de hashtag 
#sportersbelevenmeer, bijvoorbeeld. Maar 
vooral door mee te doen met één van de vele 
initiatieven die elke dag worden 
georganiseerd, ook in Ham! 
Als sporter beleef je gewoon meer. Of je nu 
een prachtige zonsondergang ziet tijdens het 
lopen, een hert ziet oversteken tijdens het 
fietsen of je gewoon geweldig amuseert met 
een potje voetbal. Je beleeft gewoon meer. 
 
"De sportdienst zet zich mee achter de actie 
en wil laten zien dat sporten in Ham leuk is.", 
vertelt schepen van Sport Patrick Bosmans. 
We willen andere mensen triggeren om ook 
aan sport te doen! Het is ook leuk om te zien 
wie er aan sport doet in onze gemeente. 

Ham gaat voor een award! 
 
Wat moet je doen? Post foto’s van jezelf 
tijdens het sporten op facebook, instagram, 
twitter,… en gebruik steeds de twee 
hashtags #sportersbelevenmeer 
#3945Ham. Zo helpen jullie mee om de 
gemeente Ham en haar sporters en 
sportaanbod mee in de kijker te zetten! 

Je kan tevens een selfie maken op de 
selfieSTIP in de gemeentelijke sporthallen en 
in de infrastructuur van de Hamse 
sportverenigingen.
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