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Een echte, hechte ploeg staat klaar voor alle Hammenaren.  
27 schitterende kandidaten van Sint-Anna tot Kastel en van 
Theet tot aan de Mirabrug. Een perfecte mix van jongeren,  
ervaring en nieuwe mensen in de politiek. N-VA Hamme gaat met 
een fantastische ploeg naar de gemeenteraadsverkiezingen.

N-VA Hamme wenst u alvast  
een deugddoende vakantie!

Voor alle Hammenaren
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Veilig fietspad en heraanleg N446
Op vrijdag 20 april werd ludiek actie gevoerd om de aandacht te vestigen op de absolute noodzaak 
voor een veilig fietspad langs de N446 van Dendermonde tot en met Waasmunster.

De organisatoren en basisscholen van Zogge en Sint-An-
na met hun jeugdige fietsers konden heel wat sympa-
thisanten overtuigen. Ook de N-VA fietste mee achter 
Romeins boegbeeld van de actie “Juul Sezaar”.

In een reactie liet Vlaams minister van Mobiliteit en 
Openbare Werken Weyts weten dat de plannen voor de 
heraanleg gemaakt zijn en het nodige budget voorhan-
den is. Het knelpunt ligt nog steeds in de afhandeling 
van onteigeningen langs de heirbaan/N446, die noodzakelijk zijn om een veiliger afgescheiden fiets-
pad te kunnen realiseren. Het Vlaams ministerie van Begroting, Financiën en Energie dient deze 
zaak voor zijn rekening te nemen en spoedig op te lossen.

Robby Van der Stock kandidaat-provincieraadslid
Robby Van der Stock uit Hamme-Moerzeke is bij de verkiezingen van 14 oktober kandidaat voor de 
provincieraadsverkiezingen. Hij is ondervoorzitter van N-VA Hamme en partijafgevaardigde in de 
Dienst Toerisme, in verschillende sportinstellingen en in de Verkeersraad.

“Ik wil mij honderd procent inzetten voor een sportief, gezond en veilig Vlaanderen.”

Veel volk voor een geslaagde moederdagactie!

N-VA Hamme. Wie zijn we? Kijk ook op www.n-va.be/hamme
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Inspraak in kerkenbeleid
Huidig Vlaams minister-president Geert Bourgeois, tevens 
minister van Onroerend Erfgoed, vroeg in 2011 aan de gemeen-
ten om een kerkenbeleidsplan uit te werken. Het dalende kerk-
bezoek leidt ertoe dat kerkgebouwen leeg en vervallen komen te 
staan en dat is allerminst de bedoeling. 

In Hamme werd door de kerkbesturen een kerkenbeleidsplan uitgewerkt en 
aan de gemeenteraad voorgedragen. Vanaf 2021 zullen in de kerken van Kastel, Sint-Anna, Zogge, Zouaaf en H. Familie geen 
erediensten meer plaatsvinden in het weekend en kunnen deze kerken nevenactiviteiten herbergen. De N-VA benadrukte het 
belang van inspraak van de lokale gemeenschappen bij het maken van keuzes. 

Meermaals werd door onze gemeenteraadsfractie de herbestemming van de Sint-Renildiskerk in Hooirt aangekaart. Reeds 
verschillende jaren is deze verhuurd voor opslag van materialen en daarmee gedegradeerd tot loods. Dit markante gebouw en 
aanliggend plein verdienen een betere herbestemming.

Met de Sint-Renildiskerk werd een duidelijk voorbeeld gesteld hoe het niét moet. De N-VA wenst waardige, culturele en maat-
schappelijke neven- en herbestemmingen te geven aan kerkgebouwen.

Neem asbest ernstig
Op 8 december 2017 was in Theet een loods uitgebrand. Het dak 
bestond uit asbestplaten en binnenin waren lompen gestapeld. 
Er was met deze asbestbrand ongetwijfeld een ernstig risico 
ontstaan voor de volksgezondheid. Dit werd bevestigd door een 
asbestdeskundige.

N-VA-fractieleider An 
Geerinck interpelleerde 
de burgemeester waarom 
het afval niet ten spoe-
digste werd verwijderd. 
Omdat meerdere partijen 
betrokken zijn, was het niet 
eenvoudig te achterhalen 
wie de opruimkosten moet 
dragen, zei de burgemeester. 

Bovendien zorgden gunstige weersomstandigheden ervoor dat 
verdere verspreiding van asbestdeeltjes werd vermeden.

Het burgemeestersbesluit tot ontruiming werd pas uitgevaardigd 
op 21 februari 2018 en de opruimingswerken startten pas in april 
2018. Volgens de N-VA kwam de gehele besluitvorming veel te laat 
en werd hiermee het algemeen gezondheidsbelang geschonden.
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Haal de Vlaamse Leeuw in huis!
Elf juli komt eraan. De Vlaamse feestdag is de uitgelezen 
gelegenheid om de straten van Hamme geel te kleuren met 
leeuwenvlaggen. 

Heeft u geen leeuwenvlag? Bestel er dan één bij N-VA Hamme*. 
Contacteer een bestuurslid van de Hamse afdeling voor meer 
informatie. U hoeft uiteraard niet op 11 juli te wachten. Toon de 
Leeuw aan uw gevel, in uw tuin, bij de dorpskoers of bij een andere 
bijzondere gebeurtenis. Opgelet! Ter gelegenheid van de Vlaamse 
feestdag op 11 juli zal N-VA Hamme geen rozenactie aan huis orga-
niseren. Deze datum valt binnen de sperperiode voor de gemeen-
teraadsverkiezingen. Vanaf 1 juli 2018 mogen politieke partijen 
geen geschenkjes of attenties meer verspreiden. Bevlaggen mag 
natuurlijk wel!

*De leeuwenvlag is een raammodel van 150 x 100 cm.



Wij zijn thuis in Oost-Vlaanderen. Een frisse pint op een zomers terras, hand in hand door de 
winkelstraat, onze kinderen samen in de jeugdbeweging. Wij verstaan elkaar, vieren samen feest, 
zorgen voor mekaar. Het is goed wonen in Oost-Vlaanderen. Hier zijn we op ons gemak. Met de 
N-VA blijft dat zo. Zodat u zich thuis voelt in een veilig en welvarend Oost-Vlaanderen.
n-va.be/veilig-verantwoord-vlaams

Veilig thuis in een welvarend Oost-Vlaanderen

Veilig Verantwoord Vlaams

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 Europese algemene 
verordening gegevensbescherming van 27 april 
2016 is van toepassing en voorziet toegangsrecht 
tot de gegevens, het verbeteren of verwijderen 
ervan. Meer informatie: www.n-va.be/privacy

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:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN


