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Hoogdagen in het geel
Op zondag 1 april is het niet alleen Pasen, maar ook de hoogdag voor wielerminnend 
Hamme. De Ronde van Vlaanderen, de grootste koers die iedereen naar buiten lokt en een 
volksfeest in beweging zet, flitst opnieuw door Hamme-Centrum en Zogge.

Op deze Rondedag wapperen leeuwenvlaggen om de renners te verwelkomen en aan te  
moedigen en om uiting te geven aan de harde strijd om de Vlaamse zege. N-VA Hamme zal 
op post zijn om stokvlaggetjes uit te delen.

De N-VA vroeg aan het schepencollege om de intrede van onze gemeente aan de N41 en het 
gemeentehuis te sieren met leeuwenvlaggen. In 2017 gaf de bevlagde kerktoren op de markt 
hierin het voorbeeld.

Grote vlaggen kan je bestellen bij bestuursleden
An Geerinck (an.geerinck@n-va.be of 052 47 63 97) en

François Van den Broeck (francois.vandenbroeck@n-va.be of 0475 58 99 89).

Schone lucht of schone schijn
Twee jaar nadat het schepencolle-
ge zich engageerde om tegen 2020 
de CO2-uitstoot met 20 procent te 
verminderen, stelt N-VA-raadslid 
Jan Laceur vast dat er weinig of niks 
gebeurt.

Vorig jaar was de schepen van Milieu trots 
om 10 procent minder uitstoot. Maar uit 
recentere cijfers blijkt dat de uitstoot  
opnieuw is toegenomen en de globale  
daling op 7 procent eindigt. 

De vermindering is hoofdzakelijk het gevolg 
van slechts twee gebeurtenissen. De installatie 
van twee windturbines in het Zwaarveld, die 
net na de referentiemeetperiode in werking 
zijn gesteld, was goed voor 4 procent. Het 
wegvallen van één bedrijf door een faillisse-
ment zorgde voor een daling van 2,5 procent. 

Als Hamme het écht meent, zal het een stevig 
tandje moeten bijsteken. Zo niet, dan is het 
engagement enkel schone schijn.

N-VA vraagt onthaalklassen taalontwikkeling (p. 2) N-VA heeft een hart voor Hamme (p. 3)
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N-VA wil sneeuwtelefoon
Elke inwoner is verplicht om het voetpad sneeuw- en ijsvrij te houden om 
voorbijgangers een veilige doorgang te verlenen. Voor vele mensen die 
ziek of minder beweeglijk zijn, is dat echter geen evidente opdracht. Op de 
gemeenteraad van december lanceerde N-VA-raadslid François Van den 
Broeck daarom het voorstel om een centraal telefoonnummer te voorzien 
waarop hulpbehoevenden terecht kunnen om hulp te vragen.

Een gemeentelijke ploeg mogelijks bestaande uit vrijwilligers, wijkwer-
kers, leefloners en gemeentepersoneel kan dan de nodige hulp bieden. De 
schepen van Openbare Werken toonde duidelijk zijn waardering voor het 
initiatief, maar een heleboel praktische bezwaren verhinderden het om 
deze winter al van start te gaan. Er is, volgens de schepen, veel onderzoek 
nodig om dit te kunnen realiseren.

N-VA vraagt onthaalklassen voor 
taalontwikkeling
De capaciteit voor anderstalige nieuwkomers in de gemeentelijke  
basisscholen De Dobbelsteen en Ondersteboven werd vastgelegd op een 
maximum van acht leerlingen. Vanaf vier leerlingen kan een school extra 
lesuren en subsidies krijgen om onthaalklassen voor anderstalige nieuw-
komers in te richten. N-VA-raadslid Lotte Peeters vroeg aan de schepen 
van Onderwijs om de mogelijkheden te onderzoeken en na te denken om 
onthaalklassen te organiseren. 

Dat komt zowel het onderwijzend personeel als de leerlingen ten goede. 
Anderstalige kinderen kunnen het Nederlands ontwikkelen en kunnen 
zich in de ont-
haalklas beter 
ontplooien. De 
schepen van  
Onderwijs beloof-
de het voorstel 
mee te nemen 
naar andere be-
trokken actoren.

Meerderheid snoeit in  
cultuur 
Een gemeenteboekhouding, meerjarenplan-
ning en begroting zijn doorgaans lijvige 
documenten. Het budget of de begroting 
2018 is dit echter niet. Het leest als een kort, 
triest verhaal met weinig bedragen, vooral 
verminderingen van kredieten voor jaarlijks 
terugkerende activiteiten. De cultuurwerking 
is daarbij sterk getroffen. Vlaanderen Feest, 
Erfgoeddag en Open Monumentendag, alle 
toppers in onze gemeente, zullen niet meer 
verlopen zoals voorheen. 

N-VA-fractievoorzitter An Geerinck bestem-
pelde dit als een eerste gevolg van de megalo-
mane investeringen in de Nieuwstraat en het 
project centrumvernieuwing. De meerderheid 
van CD&V en Open Vld voert een onverant-
woord financieel beleid.

 Het voetpad sneeuw- en ijsvrij houden 
is niet voor iedereen evident.
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André De Bleser nieuwe secretaris
Onze afdelingswerking heeft wat wijzigingen ondergaan. Bestuurslid André 
De Bleser wordt secretaris in opvolging van Jean-Pierre Peersman. 

We bedanken Jean-Pierre voor zijn volle inzet gedurende de afgelopen jaren 
en houden hem in ons midden als senior bestuurslid. André wensen we veel 
administratieve moed toe in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in 
oktober 2018.

N-VA heeft een hart voor Hamme

André DE BLESER is de nieuwe 
secretaris van N-VA Hamme.
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De taxshift helpt u vooruit

Meer nettoloon
Heeft u vandaag uw loonbriefje al vergeleken met dat van vorig jaar? 
Ongetwijfeld vindt u daarop een aangename verrassing! Want dankzij de 
taxshift geniet elke werknemer sinds begin 2018 weer van meer nettoloon. 
Net zoals in 2016. Met dank aan minister Johan Van Overtveldt.

Meer koopkracht
De stijgende lijn zet zich trouwens ook volgend jaar door. Vanaf januari 2019 
mag u opnieuw wat extra nettoloon bijschrijven. Een goede zaak voor u. Maar 
ook voor onze handelaars. Want als u meer geld kan besteden, kunnen zij verder 
groeien en bloeien.

Meer welvaart
Wie een gemiddeld loon heeft, gaat er tegen 2019 zo’n 102 euro per maand op vooruit 
in vergelijking met 2014. Voor de laagste lonen is dat 146 euro per maand of meer 
dan een extra maandloon per jaar. Hoge verdieners genieten in totaal van 74 euro 
netto extra per maand. En dat is niet het enige positieve effect van de taxshift. Die 
zorgt ook nog eens voor meer jobs en meer slagkracht voor onze Vlaamse bedrijven.

€ 146 
per maand in 
de volledige

taxshift
(2015-2019)

€ 102 
per maand in 
de volledige

taxshift
(2015-2019)

€ 74 
per maand in 
de volledige

taxshift
(2015-2019)

+€32
per maand

in 2018

Minimumloon

+€28
per maand

in 2018

Gemiddeld loon

+€23
per maand

in 2018

Hoog loon

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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