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De Strijderslaan: de vergeten investering
Gratis bestaat niet, dat hoeven 
wij de Hammenaars niet uitleg-
gen. De aangekondigde kern- 
versterking van het Hamse  
centrum kost geld, veel geld. 
Dat is dan ook te merken op 
veel plaatsen en straten in onze 
gemeente, die buiten een nieuwe 
asfaltlaag niets meer krijgen. 
Bovendien is het aanbrengen 
van een nieuwe asfalt- of slijt-
laag gewoon onderhoud en geen 
investering. Het meest trieste 
voorbeeld is de Strijderslaan in 
de wijk Vlierkouter. 

Kapot gereden
De Strijderslaan is een typische jaren ‘60 
– ‘70 weg met twee rijvakken. Sinds de 
aanleg van deze straat is er geen  
noemenswaardige investering of onder-
houd meer gebeurd en dat is duidelijk 
zicht- en voelbaar. De straat is letterlijk 
kapot gereden. Kapotte stukken beton, 
een onopvallend gevaarlijk fietspad, 
te smalle parkeerplaatsen waardoor 
wagens op de fietsstrook staan…Het is 
geen fraai beeld in een druk bevolkte 
wijk met een school, de brandweerka-
zerne en een kerk. Ook de rioleringen 
zijn in slechte staat en dringend aan 
vervanging toe. 

Bestuursbelofte 2013-2018
De meerderheid beloofde aan volgen-
de drie wegen bijzondere aandacht te 
schenken: Strijderslaan, Meulenbroek-
straat en Moerheide. Moerheide en 
Meulenbroekstraat zijn bovengronds 
enigszins aangepast, maar ondergronds 
is de riolering niet aangelegd of vervan-
gen. “De Strijderslaan verdient een  
eigentijdse inrichting”, stelde het  
akkoord maar tot nu toe is geen enkel 
plan of aanzet gegeven.

 Jan De Graef en Xavier Laureys: “Voor de prijs van de nutteloze ondergrond-
se parking in de Nieuwstraat kan men de Strijderslaan volledig vernieuwen. Dat 
zou pas een kernversterkende investering zijn.”
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Wandelen in overstromingsgebied Kastel
De Grote Wal, Kleine Wal en het Zwijn worden momenteel ingericht als gecontroleerd overstromingsgebied. Bij stormtij, waarschijnlijk 
één of twee keer per jaar, moet het gebied van ongeveer 200 hectare het overtollige water van de Schelde opvangen. Het Groot Schoor 
wordt ontpolderd door de zomerdijk te verwijderen waardoor het getij dagelijks vrij spel zal krijgen. Dat en zoveel meer wordt voor u 
uiteengezet door Scheldegids François Van den Broeck op zaterdag 29 juli 2017. Vertrek om 14 uur aan Taverne Vissershof (Stuyfbergen 
6 in Kastel). Deelname aan de wandeling is gratis.

Respect voor onze Hamse identiteit
Het valt meer en meer op dat onze beleidsmakers denigrerend spreken over hun eigen gemeente die zij moe-
ten vertegenwoordigen. Op de gemeenteraad liet de schepen van Ruimtelijke Ordening zich ontvallen dat de 
gemeente Hamme alleen maar goed is voor beoefening van landbouw en bosbouw. 

Trots zijn op onze karakteristieken
Ook bij culturele manifestaties en gelegenheidstoespraken 
komen uitspraken naar voor als ‘Hamme is maar een klein dorp’ 
en ‘Hamme is maar een kleine garnaal’. Op die manier worden 
inwoners opgezadeld met een gevoel van minderwaardigheid. 
De karakteristieken van Hamme zijn nu eenmaal water en 
dijken en open ruimte. Een aantrekkingskracht waarmee een 
gemeentebestuur net trots mee zou kunnen uitpakken.

Stedelijke allures aannemen
Volgens de N-VA is er ook niets mis met bekend staan om de 
landbouw, de bron voor voedselproductie, een fundamentele 
zorg voor eenieder. Wat bosbouw betreft is onze gemeente zelfs 
de enige in de regio die nog geen geboorte- en speelbos heeft 
aangelegd. Aansporen om hier werk van te maken blijft nodig. 
Maar het schepencollege wil liever grote stedelijke allures aan-
nemen. Denk maar aan de plannen voor een betonnen centrum, 

zowel ondergronds voor meer en meer gemotoriseerd verkeer 
als bovengronds met hoogbouw voor talrijke dichte woonblok-
ken. Een ruim marktplein voor kermissen, kleinschalige maar 
bruisende evenementen en een park is voor hen voorbijgestreefd. 
Plannen voor een hoognodige, betere huisvesting voor de 
gemeentelijke academie zijn opzij geschoven wegens dringende 
aanleg van de ‘boulevard’ Nieuwstraat.

N-VA blijft respect hebben voor de identiteit van Hamme en zijn 
volksaard. Een ideale gemeente met veel open ruimte en diverse 
woonkernen om voorzieningen voor 
levenskwaliteit en handel uit te bouwen. 
Daarbij is evolutie en verbetering nodig 
maar dit moet betaalbaar en op maat 
van Hamme gebeuren, niet op basis van 
grootheidswaanzin.  An Geerinck

Fractievoorzitter

 Aansluitend om 17 uur is er voor de liefhebbers een etentje voorzien in Taverne Vissershof. Reserveren via françois.vandenbroeck@n-va.be 
of 0475 58 99 89 of via André De Bleser op 0471 76 37 86. Kostprijs is 27 euro per persoon, betaling kan ter plaatse.
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Nieuw OCMW-raadslid:

Marie-Jeanne De Clercq
Op woensdag 24 mei legde Marie-Jeanne De Clercq de eed af als 
OCMW-raadslid in opvolging van raadslid Bruno Pletinck.

Haar sociaal gevoel kwam al vroeg tot uiting in haar studiekeuze, namelijk vroedvrouw. Zij 
heeft nadien een loopbaan uitgebouwd bij de gerechtelijke politie als commissaris en vervolgens 
als hoofdcommissaris in Aalst en Brussel. Haar inzet stond volledig in het teken van moordon-
derzoeken.

Na haar beroepsloopbaan koos Marie-Jeanne resoluut voor de N-VA en stelde zich verkiesbaar 
bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012. Als OCMW-mandataris gaat zij opnieuw 
een engagement aan om hulpbehoevenden te helpen.

N-VA Hamme  
viert moeder
Op zaterdag 13 mei was het weer zover, vaak 
gekopieerd maar niet te evenaren: de Moe-
derdagactie van N-VA Hamme. Zoals elk jaar 
konden de mama’s onze mooie gele rozen best 
waarderen.

Noteer alvast in uw  
agenda
Vlaanderen vlagt op 11 juli: 
Heeft u geen Leeuwenvlag? Bestel er dan één bij 
N-VA Hamme via hamme@n-va.be.

Zondag 8 oktober: 
jaarlijks eetfestijn in zaal De Vrede in Moerzeke.



Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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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Meer slagkracht voor Inspectiediensten Dierenwelzijn
Ben Weyts investeerde daarnaast fors in extra mankracht voor de 
dienst Dierenwelzijn. Zo kan Vlaanderen nog kordater optreden tegen 
dierenbeulen. Een echte dierenpolitie is daarmee niet veraf meer.

“We moeten echt laten zien dat dierenmishandeling niet meer wordt 
getolereerd in Vlaanderen”, vindt de minister. “En de ambitie van deze 
Vlaamse Regering eindigt niet bij een hoger aantal boetes en sancties 
tegen dierenleed. Op vlak van dierenwelzijn moet Vlaanderen aan- 
knopen bij de Europese koplopers.”

Onverdoofd slachten verboden vanaf 2019
“Kort na mijn aantreden als minister maakte ik al duidelijk dat het 
onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren zou worden verboden”, 
vertelt minister Weyts. “Deze lente bereikte ik een akkoord over een 
totaalverbod op onverdoofd slachten. Ook in slachthuizen.”

Vanaf 1 januari 2019 komt er een einde aan deze (momenteel nog 
massaal gangbare) praktijk in de slachthuizen. “Ik hoop dat er heel 
brede steun komt voor deze hervorming, ook van de oppositiepartijen”, 
zegt Ben Weyts.

“Vlaanderen neemt het voortouw 
voor meer dierenwelzijn. Daarop 
mogen we allemaal trots zijn.” 

Minister Ben Weyts strijdt tegen dierenleed
Sinds Ben Weyts in 2014 aantrad als eerste Vlaamse dierenminister, staat het thema dierenwelzijn echt op de kaart.  
De minister voert beleid voor álle beestjes, van gezelschapsdieren over landbouwhuisdieren tot exotische dieren en 
proefdieren. Met resultaat. Zo kwam er dit jaar een historische doorbraak in het dossier over onverdoofd slachten.
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