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Koolputten aan Mirabrug
“Gemiste kans voor streektoerisme”

Terwijl men aan de overkant van de Durme ijverig aan de toekomst denkt, geeft onze gemeente weinig blijk van 
een toeristische toekomstvisie. Met wat gepruts in de marge, tracht men een beeld op te hangen van ‘wij zijn 
goed bezig’. Het herleven van de site Koolputten aan de Mirabrug is een goede zaak, maar bewijst ook dat het 
bestuur opnieuw een kans gemist heeft.

Toeristische trekpleister
De N-VA vindt het jammer dat men de site van de Koolputten, 
de Mirabrug en de Durme nooit heeft benut. Zo had men deze 
site samen met Waasmunster als toeristische troef kunnen 
uitbouwen. Gelukkig is er nu wel het privé-initiatief dat de site 
terug de plaats geeft die het allang (terug) had moeten hebben. 
De Mirabrug en de Durme zijn namelijk de start– of stopplaat-
sen van waaruit natuurliefhebbers onze streek bezoeken. Hoe 
belangrijk toerisme voor Hamme is, blijkt nogmaals uit deze 
gemiste kans!

Samenwerkingsverbanden
De N-VA wijst al langer op samenwerkingsverbanden om 
Hamme terug op de kaart te zetten. Als onze gemeente zich blijft 
beperken tot de eigen grenzen, zullen nieuwe opportuniteiten 
rond streektoerisme nooit een volwaardige invulling kennen. 
Ook verder in ons huis-aan-huisblad maken we dit duidelijk.

Jean-Pierre Peersman
Secretaris N-VA Hamme

Jaarlijks eetfestijn was succes!
De enthousiaste ploeg van N-VA Hamme samen aan de afwas na het  
geslaagde eetfestijn in Zogge
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Misleidende parkeer-
meters afschaffen
Hamme is enkele parkeermeters rijk en vrijwel 
alle meters staan in de nabijheid van het markt-
plein. Het parkeergeld dient voor de betrokken 
parkeerplaatsen elke werkdag van 9 tot 19 uur 
betaald te worden. Het eerste kwartier kan er 
gratis worden geparkeerd. De aanduiding op 
de parkeermeter is klaar en duidelijk maar 
daarmee is dan ook alles gezegd. 

Wanneer u geen geld in de parkeermeter steekt, 
beboet het bestuur u niet. Dit werd tijdens een 
openbare zitting van de politieraad eerder dit 
jaar bevestigd na een vraag van N-VA-raadslid 

Jan De Graef. Ondertussen is zowat elke inwo-
ner van Hamme Centrum op de hoogte van dit 
gedoogbeleid. 

Behalve dan de bezoekers van buiten Hamme. 
Zij betalen vaak netjes het parkeergeld zoals 
aangegeven op de parkeermeter, onwetend over 
het feit dat niet betalen, niet beboet wordt. Het 
bestuur is hier zelfs niet beschaamd over. Zij 
benadrukken dat ze het Hamse centrum nieuw 
leven wil inblazen en aantrekkelijker maken 
voor bezoekers van buiten onze gemeente, maar 
men laat diezelfde bezoekers opdraaien voor het 
gebrek aan beleidskracht.

Voor de N-VA is het duidelijk: maak komaf met 
de parkeermeters!

N-VA Fractievoorzitter An Geerinck trof 
in de gemeentelijke begroting geplande  
nieuwe leningen aan ter waarde van  
20 miljoen euro. Waarvoor deze nodig zijn? 
De schepen bleef het antwoord schuldig. 

Het mag namelijk niet luidop gezegd 
worden dat het project Nieuwstraat de 
spaarpot volledig zal opslorpen. Sterker 
nog, er zullen zelfs extra leningen nodig 
zijn om het project betaald te krijgen.

 Hengelsteigers op de Schelde

De hengelsport is op de Schelde en de Durme opnieuw zeer 
populair. De waterkwaliteit en het visbestand zijn spectaculair 
verbeterd. In Mariekerke zijn drie hengelsteigers gebouwd om 
de toegang tot de oevers comfortabeler te maken voor vissers. 
Op vraag van de gemeente Bornem zijn deze steigers gere-
aliseerd in samenwerking met Landbouw en Visserij en het 
Agentschap voor natuur en bos. De kostprijs bedroeg voor de 
gemeente 5 000 euro, een zeer inschikkelijke bijdrage. Wat de 
gemeente Bornem kan, kan Hamme blijkbaar niet. Vol-
gens de schepen van Milieu zijn in Hamme andere geschikte 
plaatsen om te vissen en is er geen nood aan steigers. Volgens 
raadslid François Van den Broeck is dit een zware onder-
schatting van de interesse en bereidwilligheid van de Hamse 
vissers en vrijwilligers.

 Gemeentelijke subsidiëring voor regentonnen

De voorbije winter en het voorjaar 2016  werden geteisterd 
door zware regenval en wateroverlast. Hier moeten we aan-
dacht aan besteden en maatregelen nemen om het beleid bij 
te sturen. Raadslid François Van den Broeck stelde voor de 
burgers ertoe aan te zetten een regenton met een inhoud van 
min. 200 l te plaatsen. Na controle van de aankoopfactuur en 
bevestiging aan een afvoerpijp kan hen een financiële  
stimulans tot 25 euro door de gemeente uitbetaald worden. 
Het antwoord van het bestuur: de gemeente Hamme zal geen 
subsidie verlenen en verwijst voor alle info rond gebruik van 
regentonnen naar de dienst Reni van de watermaatschappij 
Farys.

 Aanlegsteiger bij project waterbus

Al in oktober 2015 maakten de stad Antwerpen en het Antwerpse 
Havenbedrijf hun intentie bekend om te starten met een water-
busverbinding op de Schelde vooral voor woon- en werkverkeer 
van en naar de haven. Ondertussen zit dit project volop in de 
studiefase. Voorlopig zouden drie waterbuslijnen uitgetekend zijn. 
Raadslid François Van den Broeck stelde voor dat het Hamse  
bestuur contact zou houden met de Antwerpse organisatoren om 
de gesprekken te volgen en Hamme mee op de kaart te plaatsen. 
Een waterbus met aanlegsteiger op Driegoten zou een 
meerwaarde betekenen voor onze oase van groen en water. 
Hamme maakt deel uit van de groep ‘Schelde Sterk Merk’ waarin 
dit project eveneens werd besproken, maar de conclusie luidt dat 
de waterbus niet verder zal varen dan Temse. Opnieuw een  
gemiste kans om de Schelde beter te benutten

 Maatregelen voor pesticidenvrij onkruidbeheer

Sinds 1 januari 2015 mogen openbare besturen geen pesticiden 
meer gebruiken. Binnenkort moeten ook particulieren zoeken 
naar alternatieve middelen. François Van den Broeck stelde 
vast dat het onkruid welig tiert op voetpaden en vindt het  
hoog tijd dat milieuvriendelijke methodes worden aangewend. 
Draagbare onkruidverbranders zijn een doeltreffend alter-
natief en ook voor senioren vlot hanteerbaar. De N-VA vindt 
het de taak voor de gemeente om het gebruik hiervan te 
promoten en stelde voor een groepsaankoop te organiseren, 
gekoppeld aan een subsidie. Ook bij dit voorstel rekent de 
schepen van milieu op andere instanties om een oplossing te 
vinden, nl. Verko.

N-VA wil verandering voor vooruitgang
In de gemeenteraad is de N-VA veruit de actiefste partij die voorstellen lanceert om onze gemeente  aan-
trekkelijker, properder en milieuvriendelijker te maken. We geven hieronder weer hoe we onze gemeente 
willen verbeteren en welke concrete voorstellen we hiervoor al deden.

Project Nieuwstraat plundert spaarpot
Uit de cijfers van de jaarrekening 2015 blijkt Hamme een rijke gemeente te zijn met een spaarpot van 18 144 
738 euro. Een gedroomd resultaat om onmiddellijk de gemeentebelasting te verlagen, ware het niet dat de 
investeringsplanning slechts voor 26,6 procent is afgewerkt. De eerstvolgende jaren moeten dus al wonder-
jaren zijn om de meerjarenplanning uitgevoerd te krijgen tegen het einde van de bestuursperiode in 2019.

Vervuiling en verkrotting Hoogstraat aanpakken
Als u langs de Durmestraat de Hoogstraat 
ingaat, is de verkrotting en vervuiling van 
de voormalige horecazaak op de hoek u 
misschien al opgevallen. Het gebouw staat 
al veel jaren leeg en een duivenpopulatie 
vond er onderdak. Onderdelen van het 
gebouw dreigen op straat te belanden met 
alle gevolgen van dien. Het voetpad is door 
de vogeluitwerpselen praktisch onbegaan-
baar en afval wordt op de openbare weg 
achtergelaten. 

Al meermaals verzocht raadslid Jan De Graef om 
op zijn minst aan de toestand van het voetpad actie 
te ondernemen. De meerderheid klopt zich op de 
borst dat men optreedt tegen zwerfvuil, maar laten  
dergelijke onveilige toestanden op hun beloop.

De N-VA vraagt dringend passende maatregelen om 
de veiligheid en de hygiëne ter plaatse te garanderen.
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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:     /     /


