
Elektrische 
deelwagens
Mede dankzij een aantal écht milieu-
bewuste leden, hecht N-VA Hamme veel 
belang aan ons leefmilieu. Onze schepen 
van Milieu, Lotte Peeters, is dan ook zeer 
tevreden dat de inwoners van Hamme 
sinds dit voorjaar twee elektrische deel-
wagens ter beschikking hebben. Dé ideale 
oplossing voor mensen die niet zo vaak 
een wagen nodig hebben.

Heemkring
Onze Hamse heemkring vond eind 
vorig jaar een nieuwe thuis in de 
Hospitaalstraat. Meer bepaald in de 
meesterwoning die voorheen door de 
sociale dienst van het OCMW gebruikt werd. Die locatie 
biedt hen veel meer mogelijkheden en een pak meer 
ruimte om hun activiteiten te ontplooien. Ze huren het 
gebouw voor onbepaalde tijd van de gemeente en staan 
ook in voor het onderhoud ervan. Op die manier blijft 
het gebouw niet leegstaan.

Speelbos
Als kind zijn er niet veel dingen leuker dan 
te kunnen ravotten in een echt bos. Daarom 
werd er aan Driegoten een speelbos van bijna 
anderhalve hectare ingericht op een prachtige 
locatie. Het bos is een veilige plek voor de 
kinderen om zich eens helemaal uit te leven 
middenin de natuur. Ook al onze jeugd-
bewegingen kunnen er hun hartje ophalen.

Beste inwoner

Het nieuwe gemeentebestuur van 
Hamme is nu ruim twee jaar aan 
het werk. Samen met de collega’s 
van de andere partijen verrichtte de 
N-VA al heel wat werk. Veel van dat 
werk bestond tot hiertoe uit voor-
bereidingen en gebeurde achter de 
schermen. Langzaam maar zeker 
beginnen ook de eerste realisaties in 
onze gemeente zichtbaar te worden. 
Ik denk bijvoorbeeld aan het speel-
bos, het nieuwe onderkomen voor de 
Heemkring of de lancering van het 
‘Lekker Hams’-label voor onze lokale 
producenten.

Kortom, we werken keihard voor 
u om van Hamme een aangename 
plek te maken om te (be)leven. In dit 
huis-aan-huisblaadje geven we alvast 
een klein overzicht van een aantal 
bekende en minder bekende realisa-
ties uit ons verkiezingsprogramma. 
Daarnaast staan er nog heel wat zaken 
op de planning. Sommige dingen 
vereisen nu eenmaal wat meer geduld 
en zijn een werk van lange adem.

Ik maak ook graag van de gelegen-
heid gebruik om iedereen een 
fantastische Vlaamse feestdag toe te 
wensen. Vergeet zeker niet om jullie 
Vlaamse leeuwenvlag uit te hangen!

Veel leesplezier!

Jan Laceur
Voorzitter
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Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 28 juni.
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Dit huis-aan-huisblad is informatief 
drukwerk en wordt niet beschouwd 

als reclamedrukwerk.

“Bossen nodigen 
uit tot bewegen, 

verlagen stress en 
maken mensen 

gelukkiger.”
Zuhal Demir

Al meer dan 1 miljoen nieuwe 
bomen dankzij Zuhal Demir

Bossen verbinden mensen en zijn goed voor de gezondheid. Sinds Zuhal Demir minister werd in 2019, zijn er in 
Vlaanderen al meer dan 1 miljoen nieuwe bomen geplant. Dat is op anderhalf jaar meer dan de hele vorige 

regeerperiode en goed voor 333 nieuwe bossen in heel Vlaanderen.

Maar Vlaanderen is er nog lang niet. Zuhal Demir wil het tempo nog fors opdrijven. Tegen 2023 moet Vlaanderen 
op kruissnelheid zitten. Tegen 2024 wil ze 4.000 hectare nieuw bos in Vlaanderen.

NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE

Wilt u ook uw 
boompje bijdragen? 

Dat kan. 
Surf naar plantjeeigenbos.be.
Daar komt u te weten hoe u 

kan helpen om Vlaanderen te 
bebossen.

Dierenwelzijn
Met de N-VA in het bestuur is er 
in Hamme nu ook een specifieke 
schepenbevoegdheid ‘Dierenwelzijn’. 
Onze schepen Jan De Graef, die 
deze bevoegdheid uitoefent, bleef 
niet bij de pakken zitten en bouwde 
dierenwelzijn alvast uit als een echte 
dienstverlening. Onze gemeente 
sloot zich onlangs ook aan bij een 
asiel waar achtergelaten of verwaar-
loosde huisdieren naartoe kunnen 
gebracht worden. Qua zwerfkatten-
beleid zijn we bij de beste leerlingen 
in Vlaanderen. Onze Hamse vrijwil-
ligers worden voortaan dus grondig 
ondersteund op dat vlak.

Wist je dat? • De subsidie voor de Vlaamse feestdag werd verdubbeld? • De eerste stappen voor de realisatie van het museum gezet zijn?  
• We werk maken van het inspraakproject voor de aanleg van een duurzaam skatepark en natuur-speelzone? • Er binnenkort een ontwerper 
aangesteld wordt voor de heraanleg van de Strijderslaan? • De renovatie van de kapel op het Tweebruggenplein op stapel staat?

Woningtypetoets
Wat de ruimtelijke ordening in onze gemeente betreft, 
zorgden we voor een trendbreuk met de invoering van 
de woningtypetoets. Die werd al een tijdje geleden in-
gevoerd in de woonkern Hamme en kan, na evaluatie, 
uitgebreid worden over het hele Hamse grondgebied. 

Lekker Hams
De korte keten, ofwel de recht-
streekse verkoop van lokale 
producten aan de consument, 
was één van onze aandachts-
punten tijdens de verkiezingen. 
Met de invoering van het  
‘Lekker Hams’-label kunnen 
handelaars nu hun lokale  
producten in de kijker zetten. 

Als consument kan je bewust 
voor die producten kiezen en 
zo de lokale economie én het 
milieu ondersteunen. Meer in-
formatie en de voorwaarden om 
het label te verkrijgen, vind je op 
www.hamme.be/lekker-hams.

De woningtypetoets zet in op woningkwaliteit, zoals 
de grootte van de terrassen bij een meergezinswoning 
of de aanwezigheid van voldoende fietsstalplaatsen. 
Het is een toetsingsinstrument voor de juiste woning 
op de juiste plaats waarbij de eengezinswoning de 
norm is. Met de woningtypetoets streven we naar een 
harmonieuzere ruimtelijke ordening.
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