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N-VA Hamme trapt de campagne 2018 af
Hamme heeft nood aan een nieuw beleid, een 
beleid op maat van Hamme, dat is de beleidsvisie 
die de N-VA de afgelopen jaren in de gemeente 
heeft uitgedragen. Een beleid op maat van onze 
gemeente houdt rekening met de mogelijkheden 
van en het draagvlak voor haar inwoners. Ver-
antwoordelijkheid gaat over de juiste beslissingen 
in het belang van alle Hammenaren.

De uitdagingen voor de volgende beleidsperioden zijn groot. 
Op het vlak van zorg willen wij bijkomende mogelijkheden 
creëren voor wie extra aandacht nodig heeft. Wij willen mo-
biliteit voor iedereen en dat alle veiligheid en comfort. Een 
andere aanpak in onze dorpskernen en daarbuiten dringt 
zich op. 

Hamme laat vandaag veel toeristische troeven liggen, terwijl 
de buurgemeenten langs de Schelde volop de kaart van het 
verblijfstoerisme trekken met vernieuwde accommodaties 
en aanlegplaatsen. Hamme als oase van groen en water mag 
niet in de grijze middenmoot blijven en dient in te zetten op 
haar unieke positie aan de Schelde en de Durme. 

Verbinden door inspraak
Als milieubewuste partij gaan we voor de creatie van meer 
openbaar groen, bos en natuur voor iedereen, een plek 
waar kinderen kunnen ravotten en mensen elkaar kunnen 
ontmoeten. Een gemeentebestuur dient ook in te zetten op 
verbondenheid door inspraak van haar inwoners in belang-
rijke en ingrijpende beslissingen. Een beleid op maat van 
Hamme geeft de Hammenaar dan ook inspraak op het juiste 
ogenblik.

Verantwoordelijkheid, veiligheid en verbondenheid voor 
dierenwelzijn zijn geen loze woorden, maar een noodzaak 
in onze huidige maatschappij. De N-VA wil inzetten op een 
degelijk beleid op het vlak van dierenwelzijn.
De open ruimte staat onder druk, ook bij ons. Ondernemers 
zorgen voor welvaart en jobcreatie, zij hebben nood aan 
ruimte om zich te ontwikkelen. Die ruimte is er en we hoe-
ven hen niet te verbannen naar een afgelegen KMO zone. 

Hamme is uniek
Een beleid op maat is een beleid met respect voor de Hamse 
identiteit. Die maakt onze gemeente uniek. Een identiteit 
van feesten en kermis, van zorg voor elkaar, van normen 
en waarden, van respect voor ons erfgoed, van werken en 
ondernemen, van natuur en water. Het respect voor die typi-
sche Hamse waarden, die Hamse identiteit alsook die van de 
deeldorpen staat onder druk. N-VA Hamme wil die identiteit 
centraal plaatsen in het beleid. 

De verandering werkt in Vlaanderen, het is tijd dat zij ook 
in Hamme werkt.

  An Geerinck en Jan De Graef trekken de  
campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen.
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Iedereen is van harte welkom op onze 
nieuwjaarsdrink met als spreker: 
Tomas Roggeman 
nationaal voorzitter Jong N-VA.

Nieuwjaarsdrink  
N-VA Hamme

N-VA Hamme wenst u 
een fijn 2018!

De N-VA wenst u in 2018 een veilige thuis in een welvarend Vlaanderen

N-VA Hamme wenst u fijne feestdagen!
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N-VA Hamme. Wie zijn we?     Kijk ook op www.n-va.be/hamme

Plannen centrumvernieuwing overtuigen niet
Het schepencollege stelde onlangs de plannen voor de centrumvernieuwing voor in samenwerking met de 
enige projectontwikkelaar die voor het project heeft ingetekend. Een mooie maquette en sfeerbeelden wer-
den aangereikt om te overtuigen hoe zaligmakend het hart van Hamme in de toekomst zal zijn. Het is inder-
daad groots en ambitieus maar overtuigd is de N-VA niet. 

Marktplein wordt marktje 
De grote open ruimte op de markt 
die plaats biedt voor kermissen, 
markten, verzamelplaats voor 
busreizen, parkeerplaatsen, 
wegbreng- en ophaalzone voor 
kinderen van de Academie en 
parkrust wordt volgebouwd. De 
kerk en de kerktoren worden aan 
het zicht onttrokken. Dé ‘blikvan-
ger’ van het centrum wordt een 
hoog kantoorgebouw. Wat dit aan 
symboolwaarde of identiteit van 
de Hammenaar uitstraalt, is ons 
een raadsel. Het ganse marktplein 
wordt herleid tot een marktje. Een 
evenementenplein van slechts 55 x 
55 meter groot even verderop zal 
het comfort van de huidige open 
ruimte niet vervangen. 

Afbraak van de geschiedenis
De winterkapel en de hoofdingang 
van het Sint-Vincentiusklooster 
worden herbestemd als biblio-
theek. Dat is een goede keuze en 
het bewijs dat een oud gebouw aan 
moderne behoeften kan voldoen 
als het creatief wordt aangepakt. 
Het College kiest echter ook voor 
de volledige sloop van de huidige 
academiegebouwen voor muziek 
en woord. N-VA bestempelt dit 
als afbraak van de geschiedenis. 
Deze gebouwen, in het bijzonder 
de gevels, konden perfect behouden blijven en aangevuld met 
nieuwbouw. In omliggende gemeenten wordt veel meer inge-

zet op dergelijke karaktervolle 
projecten met erfgoed. Wie op zijn 
honger blijft zitten in de gehele 
operatie, is kinderopvang De Kie-
zel. Een gemiste kans op deze mee 
te hernieuwen. 

Privaat Publieke Samen- 
werking en kostenplaatje

Wat het geheel precies zal kosten, 
is nog een open vraag. Duide-
lijk is wel dat de private partner 
voldoende winst wil behalen door 
de verkoop van een groot aanbod 
appartementen. Het College moet 
noodgedwongen daarvoor haar pa-
trimonium van de hand doen. Met 
deze garantie zal de projectont-
wikkelaar de bouw van een nieuwe 
academie, ondergrondse parking 
en omgevingswerken gedeeltelijk 
uitvoeren. Ooit dacht men een ruil 
te doen waarbij het de gemeente 
en de burger geen cent zou kosten, 
maar het tegendeel is waar. De 
schuldenlast zal vele jaren doorwe-
gen op de schouders van de burger. 
De N-VA vindt dit een verkeerde 
beleidskeuze. De meerderheid heeft 
haar beloftes niet waargemaakt. 
Aan het begin van de legislatuur 
waren nochtans middelen beschik-
baar om de academie beter te huis-
vesten en het marktplein aantrek-
kelijker in te richten. Burgemeester 

en schepenen hebben gekozen voor een onbetaalbaar stadsbeleid 
in plaats van een beleid op maat van onze gemeente.

Jan Laceur
Gemeenteraadslid 
Hamme 

André De Bleser
Bestuurslid
Kastel

Jan De Graef
Gemeenteraadslid
Hamme

An Geerinck
Fractievoorzitter
Sint-Anna

Mireille Lanotte
Bestuurslid
Hamme

Xavier Laureys
Bestuurslid
Hamme

Chris De Smedt
OCMW-raadslid
Hamme 

N-VA Hamme wenst  
u een prettige Kerst!
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Herwaardeer de kermis
De jaarlijkse kermis met kramen en attracties op de 
markt kent een neerwaartse trend. 

N-VA-raadslid François Van den Broeck pleitte voor tegenmaat-
regelen en een herziening van de tarieven voor standplaatsen voor 
foorkramers. In sommige omliggende gemeenten en steden zijn 
standplaatsen zelfs gratis. 

De schepen van Markten en Foren verklaarde een voorstel klaar te 
hebben, maar zal het pas invoeren als hij in de volgende bestuurspe-
riode zijn mandaat kan voortzetten.

Walter Meert
Bestuurslid
Hamme

Linda Mariman
Bestuurslid
Hamme

Jean-Pierre  
Peersman
Bestuurslid
Hamme

Lotte Peeters
Gemeenteraadslid
Hamme

Robby Van der 
Stock
Ondervoorzitter
Moerzeke

Marie-Jeanne  
De Clerck
OCMW-raadslid
Hamme

François Van Den 
Broeck
Gemeenteraadslid
Hamme

Provincie wil eigen kasteel 
van Versailles in  
Leopoldskazerne
75 miljoen euro. Dat waanzinnige bedrag wil de pro-
vincie amper één jaar voor de verkiezingen tegen de 
Leopoldskazerne aangooien om er haar administra-
tie te huisvesten. Rik De Vis en de N-VA-provincie-
raadsleden voelen zich als roependen in de woestijn. 
‘Alsof ik de zonnekoningen van de deputatie moet 
overtuigen om hun Versailles niet te bouwen’, zucht 
hij.
De 75 miljoen euro voor gebouw en renovatie zijn overigens nog 
niet eens het volledige plaatje. Met alle centralisatieprojecten 
erbij landt het project voorlopig op 105 miljoen euro. Dat is 
minstens 140 euro per Oost-Vlaams gezin.

Hallucinant om drie redenen:
1  Minder provinciale bevoegdheden

De provincieraden worden hervormd en het aantal mandaten 
slinkt (van 75 naar 35 raadsleden en van 6 naar 4 gedeputeer-
den). Ook de bevoegdheden krimpen verder.

2  Prima huidige site
De eigen administratie benadrukt dat de huidige site in de 
Gouvernementstraat meer dan adequaat genoeg is. Dit gebouw 
is bovendien al volledig in handen van de provincie.

3   Kazerne is veel te groot
De provincie zal slechts 50 procent van de Leopoldskazerne 
nodig hebben. De rest gaat men renoveren om er vervolgens een 
private partner voor te zoeken die het wil exploiteren.

De Vis: “Ik heb er in de provincieraad meermaals op gewezen 
dat dit veel te duur is en dat de centralisatie amateuristisch en 
lichtzinnig wordt aangepakt. 

Maar een zonnekoning luistert niet.  Gelukkig voor ons leven 
we niet langer in een absolute monarchie, maar in een democra-
tie. U, beste kiezer, kunt de spilzucht van de gedeputeerden van 
CD&V, Open VLD en SP.A in 2018 afstraffen.”



We leven langer en blijven ook langer gezond. Dat is goed nieuws. Maar daardoor telt Vlaanderen verhoudingsgewijs ook steeds meer 
gepensioneerden en ouderen. Dat zet een betaalbare ouderenzorg en rechtvaardige pensioenen onder druk. In de N-VA-brochure 
‘Een onbezorgde oude dag’ bundelen Kamerlid Jan Spooren en Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Persyn voorstellen die de 
toekomst van de Vlaamse ouderen veiligstellen:
   ons pensioensysteem verbeteren,
   de vereenzaming tegengaan,
   oog hebben voor het geestelijke welzijn,
   actief ouder worden,
   een gevarieerd zorgaanbod,
   zelf de regie van je oude dag in handen nemen.

De digitale versie van deze brochure kan u downloaden via www.n-va.be/brochureouderen. 
Ontvangt u liever een gedrukt exemplaar? Bestel het via het formulier op www.n-va.be/brochureouderen, 
via een mailtje aan ouderen@n-va.be of telefonisch op het nummer 02 219 49 30.
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Een 
onbezorgde 
oude dag
De visie van de N-VA

Bestel 
nu uw 
gratis 

brochure

Veilig thuis in een 
welvarend Vlaanderen

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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