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Pastorie Moerzeke en tuin blijven onafscheidelijk 

Overaanbod aan sociale woningen p. 2 Vragen? Contacteer N-VA Hamme! p. 3

De pastorie van Moerzeke zal openbaar verkocht worden. De N-VA is niet tegen de verkoop van dit monument, 
maar een renovatie en omvorming naar een verblijfsaccommodatie kon dit prachtig gebouw een nieuwe  
toekomst geven. Door zijn beschermd karakter blijft het namelijk een vaste waarde op het dorpsplein.

De meerderheid bekeek ook het plan om de beschermde tuin 
te verkavelen. Het Agentschap Onroerend Erfgoed gaf hierover 
vanzelfsprekend negatief advies. De pastorie en tuin moeten één 
geheel blijven. Er bevonden zich restanten van een 18de eeuws 
tuinpaviljoen en een druivenserre uit 1898 . Deze elementen zijn 
intussen echter spoorloos verdwenen. 

N-VA-raadslid Jan Laceur interpelleerde de bevoegde schepen 
over deze verdwijning. Dit dossier toont nog maar eens aan dat 
best wat meer aandacht mag geschonken worden aan ons mooie 
erfgoed.

N-VA Hamme zette de mama’s in de 
bloemetjes
Op zaterdag 7 mei tijdens de wekelijkse markt kregen de mama’s weer een 
bloemetje aangeboden ter gelegenheid van moederdag.

Agenda
Vlaamse feestdag: Vlaanderen vlagt!
11 juli, de feestdag van onze Vlaamse Gemeenschap, is in zicht. 
Al wie een leeuwenvlag, het symbool en kenmerk van onze 

identiteit, aan het raam hangt, krijgt van N-VA Hamme 
een gele roos.

Hamme Zingt
Zingt u graag? Aarzel dan niet om het feest ‘Hamme Zingt’ in 
het CC Jan Tervaert op vrijdag 8 juli vanaf 19.30 uur mee te 
beleven.

Jaarlijks breugelfestijn 
Noteer alvast zondag 25 September in uw agenda, want dan 
houden we ons jaarlijks eetfestijn in het gemeenschap centrum 
te Zogge. Iedereen welkom!
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Wie is wie bij N-VA Hamme?

Chris De Smedt
Chris De Smedt
OCMW-raadslid

H.C. Vanderleystraat 13, 9220 
Hamme

0474/473 196
chris.desmedt@n-va.be 

André De Bleser
Bestuurslid

Ganzenberg 3, Moerzeke
0471/763 786

andre.debleser@n-va.be 

Lotte Peeters
Gemeenteraadslid

Dendermondse Steenweg 2, 9220 
Hamme

0474/379 875
lotte.peeters@n-va.be 

Xavier Laureys
Sociale media verantwoordelijke
Vuurkruisenlaan 3, 9220 Hamme

xavier.laureys@n-va.be

Mireille Lanotte
Ledenverantwoordelijke
Mireille.lanotte@n-va.be 

Linda Mariman
Webverantwoordelijke

Bremstraat 1b, 9220 Hamme
0476/ 448 573

linda.mariman@n-va.be 

Jan De Graef
Voorzitter

K. Astridlaan 19, 9220 Hamme
0475 896 317

jan.degraef@n-va.be

An Geerinck
Fractievoorzitter

Pannenkouter 7, 9220 Hamme
052/47 63 97

an.geerinck@n-va.be 

Robby Van der Stock
Ondervoorzitter

Vredestraat 4C, 9220  
Moerzeke-Hamme

0471/21 02 78
robby.vanderstock@n-va.be 

Jean-Pierre Peersman
Secretaris

Bremstraat 1b, 9220 Hamme
0468/17 09 05

jeanpierre.peersman@n-va.be

François Van den Broeck
Gemeenteraadslid

Roodkruisstraat 26, 
9220 Hamme
0475/589 989

francois.vandenbroeck@n-va.be

Jan Laceur
Gemeenteraadslid – 

Penningmeester
Jules De Brouwerpark 44, 

9220 Hamme
0468/120 476

jan.laceur@n-va.be 

Walter Meert
Bestuurslid

Loystraat 102, 
9220 Hamme
0477/725 058

walter.meert@n-va.be 

Bruno Pletinck
OCMW-raadslid

Sint-Annastraat 132/2,
9220 Hamme
0477/489 112

bruno.pletinck@n-va.be 

Noteer in je agenda …  
N-VA bezoekt de  
Sigmawerken in 
Hamme
Plaats van afspraak:  
Parking Taverne Driegoten,  
Driegoten 64A, te Hamme.
Iedereen is welkom. De wandeling onder leiding van François 
Van den Broeck is gratis.

De aanleg van een gecontroleerd overstromingsgebied in den 
Bunt maakt binnenkort de Durme- en Scheldevallei heel wat 
veiliger. Enkele keren per jaar, bij stormtij en extreem hoge wa-
terstanden, zal het overstromingsgebied vollopen en het water-
peil in de Schelde doen zakken. De rest van het jaar ontwikkelen 
er zich uiterst zeldzame zoetwater slikken en schorren. Een 
beperkte hoeveelheid Scheldewater zal dagelijks het gebied in- en 
uitstromen via in- en uitwateringssluizen. Het domeinbos wordt 
grotendeels behouden, zodat wandelaars en joggers kunnen blij-
ven genieten van de gezonde boslucht. Misschien wordt een deel 
van het bos ingericht als speelbos.

Na de wandeling voorzien we ook een etentje in Ta-
verne Driegoten rond 17.30 uur. Kostprijs 35 euro per 
persoon. Gelieve voor het etentje wel op voorhand, ten 
laatste tegen woensdag 20 juli, in te schrijven bij: 
francois.van.den.broeck@n-va.be of 0475 58 99 89.

N-VA Hamme houdt vinger aan de pols
Het is jullie wellicht niet ontgaan dat N-VA Hamme graag aanwezig is op bijzondere gelegenheden, denk aan Moeder– en Vaderdag 
en de 11 juliviering. Wij laten ons altijd zien, niet enkel rond de verkiezingsperiode!

Met ons engagement in talrijke raden, houden wij de vinger aan de pols van onze gemeente. Onze betrokkenheid is er om jullie 
vanuit de oppositie ook te vertegenwoordigen. Wij nemen onze verantwoordelijkheid op als het gaat over beslissingen die jullie 
aanbelangen. N-VA Hamme is kritisch tegenover financiële beslissingen. Het zijn jullie namelijk die belastingen betalen. Zo zullen 
wij ondoordachte beslissingen altijd aanvechten en afkeuren.
N-VA Hamme wil toekomstgerichte en duurzame projecten steunen op voorwaarde dat de Hammenaren er ook achterstaan.

Tasibel trekt weg:  
plaats voor woonproject
Het bedrijf Tasibel heeft beslist alle bedrijfsacti-
viteiten in het centrum van Hamme stop te zet-
ten. Een terrein van 9,17 ha komt zo vrij te liggen. 
Men kan Hamme nu aantrekkelijker inrichten. 
De Vlaamse Regering en verschillende andere 
actoren sloten een overeenkomst om de vervuilde 
industrie om te zetten naar groene terreinen. Dit 
zal een ingrijpend verhaal worden.

Hamme is geen kleinstedelijk gebied
Uit een recente studie is gebleken dat de toekomstige woon-
behoefte in onze gemeente niet mag overschat worden. Het 
departement Ruimte Vlaanderen heeft in haar advies gefor-
muleerd dat dichte bebouwing voor een buitengemeente als 
Hamme geen doel mag zijn. Hamme is geen kleinstedelijk 
gebied.

Overaanbod aan sociale woningen
De N-VA benadrukte tijdens de gemeenteraad van april dat 
er stilaan een overaanbod aan sociale woningen ontstaat. 

De bouw van veertig assistentiewoningen op de site van de 
Hospitaalstraat en de Bloemkorf wordt aan een haalbaar-
heidsstudie onderworpen. Er hebben zich nog maar weinig 
kandidaat kopers gemeld. Onze gemeente heeft het sociaal 
objectief al bereikt en is met het aanbod van twaalf procent 
sociale kavels, huur- en koopwoningen bij de koplopers in 
Vlaanderen.

N-VA-raadslid Jan De Graef kaartte ook de concurrentie 
aan tussen De Zonnige Woonst en het OCMW Hamme als 
bouwheren van sociale- en zorgwoningen. Dit is geen ideale 
situatie.

Plannen bijsturen
N-VA-raadslid François Van den Broeck stelde vast dat in 
het voorontwerp de geplande groenzones vooral bestaande 
particuliere tuinen bevatten en weinig nieuwe groencreaties. 
Dit kan beter. 

N-VA-fractievoorzitter An Geerinck vroeg ook aandacht 
voor kavels voor kleine en milieuvriendelijke ondernemin-
gen. Het Provinciebestuur geeft immers de raad bedrijven 
opnieuw te verweven in een woonomgeving. De site Tasibel 
kan hier een kans bieden. In de plannen is slechts beperkte 
ruimte voorzien voor diensten en detailhandel.

Zondag 24 juli om 14.30 uur.



Tien keer per 
jaar ontvangt u 
gratis het Nieuw-
Vlaams Magazine

Als lid van de N-VA geniet 
u tal van voordelen

Uw lidkaart geeft u spreek- en stemrecht en dus 
een directe impact op de standpunten en het 
beleid van de N-VA.

Uw stem telt mee 

In uw gemeente en in uw 
arrondissement, en natuurlijk ook 
landelijk. We nodigen u nu al uit op 
onze familiedag op 11 september 
in Plopsaland. U ontmoet er 
een inspirerend netwerk van 
gelijkgestemden en de toppers van 
onze partij.

U bent welkom op 
tal van activiteiten

Blijf op de hoogte en schrijf u hiervoor in 
op www.n-va.be/nieuws. Als lid ontvangt 
u bovendien twee keer per maand een 
overzicht van alle N-VA-activiteiten in uw 
regio. 

Iedere week het 
N-VA-nieuws gratis in 
uw mailbox 

Kortom: met uw lidmaatschap steunt u de 
Verandering voor Vooruitgang in woord én daad. 
En daar wordt u zelf ook beter van! Word dus snel lid.  
Zo mist u niets van de N-VA.

facebook.com/nieuwvlaamsealliantie

@de_NVA

linkedin.com/company/N-VA

instagram.com/de_NVA

Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 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 toegansgrecht 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:     /     /


