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U ziet, met een sterk bestuur
en een degelijke administratie
is veel mogelijk.   
 

Vriendelijke groet, 

Dirk De Vis
Burgemeester Ham

Beste  inwoner,
 
Nu alle nieuwjaarswensen zijn uitgesproken kunnen wij de nieuwjaarsmaand afsluiten. En al was de 
jaarwisseling koud en ijzig, de rest van het jaar kunnen wij ons warmen aan elkaars vriendschap.   

Wij zijn met 2010 halfweg de legislatuur van 2006 naar 2012. In onze gemeenteraad is onderwijl één 
en ander veranderd: 6 van de 21 verkozenen werden in de loop van de eerste 3 jaar vervangen: 
Neuteleers Jacqueline, Stevens Jean, Sannen Ludo, Rutten Timmy en Chtouki Mina werden in hun 
partijen vervangen door: Webers Wendy, Claes Yolanda, Sannen Fernand, Birsen Ulaman en Cluyssen 
Jan.  Bij  de  CD&V  liet  Natalie  De  Jonghe  zich  om  studieredenen  vervangen  door  Marie-Josée 
Rijkers.
 
Ook in de OCMW-raad waren er 2 wijzigingen bij de 9 raadsleden: Aerts Gerard en Maesen Koen
werden in hun partij vervangen door Maes Steven en Mondelaers François.

In Ham zijn wij nu al met 252 inwoners na Amber, onze 10000ste inwoonster. Ham timmert onderwijl 
rustig verder aan zijn nieuw imago. Opvallend, want bovengronds werden het gemeentehuis, de 
bibliotheek, het buurthuis en het jeugdhuis voltooid en zij functioneren uitstekend. In het gemeentehuis 
wordt naarstig gewerkt, de bib krijgt steeds meer bezoekers, de jeugdwerking floreert en de culturele 
infrastructuur wordt druk bezet.
 
Minder opvallend, want ondergronds, werd het project Hoenderbeek afgewerkt. De Olmensesteenweg, 
Langven, Kerkhofstraat, Pauwbroekstraat, O. L. Vrouwstraat en de Kruisstraat kregen een gescheiden 
rioleringstelsel en een nieuw wegdek. De Boskant is nu aan de beurt en dan volgt Genebos fase III en IV.
De zonevreemde bedrijven hebben wij een vaste bestemming gegeven op hun locatie en de zonevreemde 
woningen worden niet meer bedreigd. Terwijl wordt er nog steeds flink gebouwd door vele particulieren 
want het vertrouwen is er: het is goed wonen in Ham!
 
Ook de sociale huisvestingsmaatschappijen laten zich niet onbetuigd, De Rode Aarde werd gerealiseerd,
de Brouwersstraat wordt gerealiseerd en aan Den Dries wordt begonnen. De bouw van de buitenschoolse 
kinderopvang wordt in 2010 een sterk nummertje. Maar ook voor de plussers (senioren) worden 
verzorgd : de serviceflats in de Speelstraat komen er aan. 
Het Sociaal Huis is in uitbreiding, het nieuw recyclagepark op Truibroek zal de Statiewijk ontlasten
en aan de plannen voor het project Ons Dorp (achter de kerk in Kwaadmechelen) en de hernieuwing van 
de  doorgang  (N141)  wordt  verder  gewerkt .
 
Dit alles is maar een greep uit de dynamiek die Ham in zijn ban heeft. De CD&V stak in 2000 het vuur 
aan de lont. De kettingreactie is volop aan de gang.
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HAM

OCMW-voorzitter
Willy Bosmans

OCMW Raadsleden
Debbie De Bruyn en Nathalie Simons

Burgemeester
en Schepenen:
Dirk De Vis, Jos Ooms, Danielle Biesemans en Walter Peelmans

Gemeenteraadsleden:
Richard Vandeneynde, Patrick Bosmans, Kris Biesemans, Marc Heselmans en Marie-Josée Rijkers

Help mee je gemeente uitbouwen en sluit aan bij CD&V Ham !

Bestuur CD&V Ham

Ludo Appelen, Guido Belen, Armand Bosmans, Ilse Caerts, Samia Chekimi, Diane Coemans,
Alfons De Brone, Natalie De Jonghe, Olivier Foets, Danny Hollandts, August Kenis, Ilse Mariën,
Theo Mariën, Jef Moons, Michel Ramakers, Maha Suppiah, Annie Vandebosch, Remi Vaneerdewegh,
Alfons Vangenechten en Isabel Wilms.


