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Hamme feest tijdens Vlaanderens Mooiste
Voor het eerst zal de grootste koers van Vlaanderen door de centrumstraten van onze gemeente en door het 
landelijke Zogge rijden op zondag 2 april 2017.

De Hamse lokale held, gouden renner Greg Van Avermaet, 
geboren en getogen in het Zogse dorpsleven heeft een buitenge-
wone band gesmeed tussen de Ronde van Vlaanderen en onze 
wielerminnende gemeente. Hamme is een dorp van de Ronde 
geworden.

Op deze wielerhoogdag hoort een volksfeest. Wie het straatbeeld 
mee wil kleuren kan bij N-VA Hamme terecht voor Vlaamse 
leeuwenvlaggen. Grote vlaggen om statig uit het raam te hangen 
of vlaggetjes om uitbundig mee te zwaaien.

Minister Muyters opent sporthal 
Meulenbroek
Vlaams Minister van Sport, Werk en Economie, Philippe Muy-
ters, was op 10 december 2016 in Hamme te gast voor de ope-
ning van de nieuwe sporthal in het Meulenbroek. De toehoor-
ders werden geboeid door zijn toespraak en zijn visie op sport.
“Sportinspanningen laten adrenaline 
door het lichaam stromen tot een 
energie die jezelf doet overstijgen”, 
aldus de minister. 

Hij beklemtoonde ook dat elke 
sporter supporters nodig heeft zowel 
tijdens de inspanning als nadien bij 
de ontspanning. Een deugddoend 
gesprek bij pot en pint komt winnaar 
en verliezer ten goede. En eveneens 

de horeca kan er wel bij varen.

Deze woorden van de minister zullen 
de doortocht van de Ronde van 
Vlaanderen door Hamme kracht 
bijzetten want dit wielerevent is onge-
twijfeld Vlaanderens mooiste op vlak 
van sport- en supportersgebeuren. 

 Bestel je vlag bij onze bestuursleden!
an.geerinck@n-va.be of op 052/47.63.97 
françois.vandenbroeck@n-va.be of 0475/58.99.89
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Klimaatbewust besturen?
Vorig jaar is de gemeente Hamme toegetreden tot het burgemeestersconvenant of het zogenaamde 
klimaatplan. Dit houdt in dat de gemeente zich engageert om tegen het jaar 2020 de CO²-uitstoot 
met 20 procent te verminderen.

Maatregelen voor vervuilende sectoren
Een studiebureau heeft een heel dossier samengesteld en 
een traject voorgesteld om voor vervuilende sectoren als 
autoverkeer, handel en horeca, industrie, landbouw en huis-
houdens een aantal maatregelen te nemen.

Plan schiet tekort
Op de gemeenteraad beklemtoonde N-VA-raadslid Jan 
Laceur het positieve in de toetreding tot deze convenant 
maar aan de hand van maatstaven en berekeningen moest 

hij echter vaststellen dat het traject tekort zal schieten.  
Het schepencollege wil sterk inzetten op een goede  
voorbeeldfunctie en veel sensibilisering naar de burgers toe. 
Financieel wordt in de begroting 2017 een budget van  
25 000 euro voorzien.

De N-VA stelt vast dat de aanleg van twee ondergrondse 
parkings voor 600 voertuigen sterk indruist tegen de  
algemene intentie om autoverkeer in het centrum te  
verminderen en fietsverkeer te stimuleren.

Op de gemeenteraad van april 2014 lanceerde N-VA-raads-
lid Lotte Peeters het voorstel aan het schepencollege zich te 
engageren om het label gemeente met een hart te behalen. Dat 
is een concept van het Rode Kruis Vlaanderen en Vereniging 
voor Steden en Gemeenten. Het houdt in dat je als gemeente 
actief meehelpt om het aantal bloedgevers te doen stijgen.

Dit voorstel werd door de hele Hamse gemeenteraad positief 
onthaald en er werden verschillende acties ondernomen om 
het aantal bloeddonoren te vermeerderen op de lokale bloe-
dinzamelingen.

Eind november 2016 beantwoordde de gemeente aan de  
gestelde voorwaarden en werd het label toegekend. Hamme 
mag zich zichzelf nu gemeente met een hart noemen en mag 
deze titel gebruiken in alle communicatie.

N-VA Hamme ligt aan de basis van deze 
verdienste.

Hamme is gemeente met een 

 Meer weten?

Gemeenteraadslid Lotte Peeters
lotte.peeters@n-va.be

Veldhospitaal blijft overeind
Het jeugdcentrum in de Nieuwstraat werd gesloopt voor de nieuwbouw 
van appartementen Achteraan op het terrein bevindt zich nog het 
vroegere veldhospitaal waar door de jaren heen tal van verenigingen 
hun vaste stek hebben gehad.

Dit gebouw werd in het kader van het project Nieuwstraat aan een 
symbolische euro overgedragen aan de uitvoerder van het totaalproject. 
Het historisch pand zal worden gerenoveerd en ingericht tot drie 
wooneenheden. Gelukkig worden sedert het van kracht zijn van het 
onroerend erfgoeddecreet, dergelijke markante gebouwen van afbraak 
gevrijwaard. De N-VA blijft een voorvechter om deze panden te 
restaureren en een nieuwe functie te geven.
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N-VA bezoekt overstromingsgebied in Kastel
Op zaterdag 29 juli organiseren de N-VA-bestuursleden André De Bleser en François Van den Broeck een 
wandeling in het te realiseren overstromingsgebied in Kastel. Afspraak om 14 uur aan taverne Vissershof 
(Stuyfbergen 6 in Kastel). 

Wie de laatste nieuwtjes wil horen over de werken en de toekomst van 
het gebied wil vernemen zal onder leiding van Scheldegids François 
Van den Broeck een pak informatie verzamelen. 

Iedereen is welkom, de wandeling is gratis en aansluitend wordt een 
etentje voorzien in Taverne Vissershof.

 Wil je meer informatie of wil je direct reserveren? 

Neem dan contact op met André De Bleser (0471 76 37 86) 
en François Van den Broeck (0475 58 99 89).

André De Bleser is opgegroeid in Kastel en heeft school gelopen aan de  
gemeentelijke jongensschool. Middelbare studies A2 elektronica heeft hij  
afgewerkt aan het VTI in Dendermonde. Als tiener was hij actief betrokken  
bij KLJ Kastel.

Zijn hele loopbaan staat in het teken van meet- en regeltechnieken van onderhoudsman tot 
ingenieur. Een kinderdroom ging in vervulling toen hij een werkaanbieding voor drie jaar in 
Zuid-Afrika aanvaardde. Die drie jaar werden er 32. Zijn gezin met echtgenote, zoon en dochter 
werd echter tragisch uit elkaar gerukt met het overlijden van zijn echtgenote kort na zijn terug-
keer naar Vlaanderen begin 2013.

Sinds 2013 woont André opnieuw in Kastel op de Ganzenberg en heeft hij nieuwe doelen. Terug 
in eigen land, trok de visie van de N-VA  
zijn aandacht. Met volle overtuiging wil hij samen met de Hamse N-VA-afdeling het Vlaams- 
nationalisme mee gestalte geven. André is van Kastel en voor Kastel. Dat zijn dorp moderniseert 
en met de tijd meegaat, vindt hij normaal maar dan zonder het verlies van het unieke landelijke 
karakter zoals nu dreigt te gebeuren.

André De Bleser
Bestuurslid in de kijker:

Hamme: toeristische trekpleister?
Ja, maar het kan nog beter
Onze gemeente is gekend in binnen - en buitenland omwille van zijn mooie omgeving. 
Fietsers en wandelaars verkennen onze contreien. Ook toeristen met mobilhomes 
zoeken geschikte standplaatsen voor kort of lang verblijf. Zo is de site aan de Mirabrug 
veelvuldig gebruikt door dagjestoeristen.

Aan de Mirabrug zijn al enkele parkeerplaatsen voor mobilhomes, maar de omstandig-
heden zijn betreurenswaardig. Het terrein ligt er zeer oneffen bij en bij regenval komt 
het geheel onder water te staan. N-VA-raadslid François Van den Broeck vroeg om de 
toestand te verbeteren door de parking te verhogen en de nodige nutsvoorzieningen te 
voorzien. Met de hele vernieuwing van de Koolputtensite aan de overkant in het verschiet 
mag Hamme niet achterop blijven. Onze gemeente kan hier kansen grijpen om het 
kampeertoerisme te promoten. 
Volgens N-VA-secretaris Jean-Pierre Peersman en fervent toerist zouden enkele minimale 
voorzieningen een positiever beeld aan onze gemeente geven: 
  Zo is elektriciteitsvoorziening een opwaardering, dit samen met oplaadpunten voor 

e-bikes en auto’s.
  Voldoende gescheiden afvalvoorzieningen. 
  Commercieel kan de vermelding van betrokken horecazaken en toeristische informatie 

van onze regio, eveneens een meerwaarde betekenen.



De Verandering Werkt.
Ook op het vlak van asiel & migratie en veiligheid.

Het lakse beleid van vorige regeringen maakte van België de ideale 
uitvalsbasis voor terroristen.

Dankzij N-VA-minister Jan Jambon wordt er eindelijk weer 
geïnvesteerd in veiligheid. In technologie, zoals een nationaal 
cameraschild en de uitwisseling van passagiersgegevens.

Maar ook in mensen, voor meer blauw op straat. Onze inlichtingen-
diensten en het gerecht krijgen meer armslag in de strijd tegen terreur. 
Terugkerende IS-strijders worden achter tralies gezet. Die investeringen 
komen niets te vroeg. Want structurele maatregelen zorgen voor een 
veiligere samenleving.

Met een streng maar rechtvaardig asiel- en migratiebeleid is 
Theo Francken erin geslaagd de enorme vluchtelingencrisis 
te bezweren. Daarbij maakt hij komaf met de valse oplossingen 
uit het verleden. 

Vandaag is er bed, bad en brood voor iedereen die op de vlucht is 
voor oorlog en geweld. Maar grootschalige regularisatiecampagnes 
zijn verleden tijd. In de plaats kwamen er ontradingscampagnes, een 
tijdelijk vluchtelingenstatuut, een nieuwkomersverklaring. 

Met als onmisbaar sluitstuk: een correct maar krachtig 
terugkeerbeleid dat focust op criminele illegalen en alle records 
doet sneuvelen.

Ontdek hoe Theo Francken en Jan Jambon de Verandering waarmaken op www.n-va.be/deveranderingwerkt

Theo Francken
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie.

Jan Jambon
Vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid.

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot 
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /
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