
“We leggen het laatste jaar de klemtoon 
op het dossier Academie en de diverse 
mobiliteitsingrepen die Koning Fiets 
ook in Hamme op de kaart moeten 
zetten.” 

Contouren liggen vast, 
invulling nog niet

Particitpatie voor de ontwikkeling van de 
creatieve campus is enorm belangrijk. Met 
behulp van de visie van de adviesraden en de 
burgers kunnen we het project alleen maar 
sterker maken. Participatie hangt ook nauw 
samen met communicatie. Diverse 
communicatiestromen zullen de 
verschillende stakeholders stapsgewijs 
informeren en in bepaalde fasen hun 
feedback vragen.

Inwoners kiezen mee de invulling van de campus

Hamme heeft vandaag geen Marktplein. Wel een betonnen vlakte waar niet de 
mensen, maar wel de auto’s elkaar ontmoeten. Bovendien is het gebouw van de 
Academie in slechte staat en is er nood aan een nieuwe, moderne ruimte voor 
de bibliotheek. Het centrum moet opnieuw van de inwoners worden. Bij de 
realisatie van dat doel wil het gemeentebestuur iedere Hammenaar betrekken.

Nieuwe huisvesting voor 
Academie en gemeentelijke 
bibliotheek 

De nieuwe huisvesting voor de Academie en de 
bibliotheek worden geclusterd op de site aan 
het Marktplein en vormen de hoeksteen van de 
nieuwe creatieve campus. Het Marktplein wordt 
ook uitgebouwd met ruimte voor wonen, 
handel en horeca en dit in een groene, 
verkeersluwe omgeving.

De site is vlot bereikbaar voor voetgangers, 
fietsers en via het openbaar vervoer. Deze ruimte 
dient maximaal voorbehouden te worden voor 
ontmoeting tussen mensen. Daarom wordt een 
ondergrondse parking voorzien voor de huidige 
en nieuwe centrumbewoners, de bezoekers en 
de mensen die in de omgeving werken.

CREATIEVE CAMPUS 
WORDT NIEUWE HART 
VAN HAMME

COLOFON
Heeft u een opmerking over het gemeentebeleid 
of de CD&Vwerking in onze gemeente? Of heeft 
u een suggestie voor wat beter kan? Aarzel niet 
en ga de conversatie aan!

Uw nationale contactpersoon
tom@cdenv.be
Wetstraat 89 - 1040 Brussel
www.cdenv.be
Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is heel eenvoudig: 
www.cdenv.be/wordlid
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De start van het zesde en laatste 
werkjaar in deze gemeentelijke 
legislatuur is een uitgelezen moment 
om stil te staan bij de diverse 
verwezenlijkingen die we de afgelopen 
jaren hebben kunnen realiseren. Maar 
tegelijkertijd kijken we vooruit, want 
het werk is nooit klaar en de 
uitdagingen zijn groot.

Maar met een gedreven ploeg staan we 
klaar om die uitdagingen aan te 
pakken.

Ontdek er alles over binnenin. 

Een hart voor 
Hamme

Burgemeester Herman Vijt

Hou je ook van  
een warme samenleving?
Wil JĲ samen met MĲ meer WĲ brengen?
 

SLUIT JE DAN AAN BĲ CD&V!

Want wie lid is van onze partĳ, behoort tot onze ‘Club van WĲ’.  
En meer nog dan een politieke partĳ, is CD&V een beweging van 
geëngageerde mensen die elk op hun unieke wĳze meewerken aan een 
hechte samenleving.

Meer info via www.cdenv.be/wordlid
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Naar jaarlijkse gewoonte zetten we 
ons met CD&V in voor enkele lokale 
goede doelen. 

Zo waren we opnieuw te vinden op de 
jaarmarkt in Hamme, waar passanten 
konden genieten van een lekkere kom soep 
of tas koffie, en voor de liefhebbers jenever of 
cava. De opbrengst van maar liefst 340 euro 
ging naar goede gewoonte naar 
Kinderdagtehuis Dageraad. 

En ook het Ontbijt van de Burgemeester was 
weer een groot succes. Ruim 250 hongerigen 
zakten af naar de Familiazaal voor een lekker 
en uitgebreid ontbijt met lokale producten. 
De opbrengst hiervan gaat integraal naar 

Make-a-Wish. En voor wie het aandurfde was 
er ook nog een prijsvraag: hoeveel spaken telt 
de (fiets)das van onze burgemeester? Een 
aantal mensen kwamen flink in de buurt, 
maar niemand gokte jammer genoeg juist. 
Volg ons op Facebook voor het antwoord!

Reeds vijf werkjaren van de 
gemeentelijke legislatuur liggen 
achter ons, tijd dus voor een terugblik. 
Maar we kijken ook vooruit naar wat 
het komende jaar op de plank ligt. 

De vernieuwing van het centrum is volop aan 
de gang: het project Nieuwstraat komt tot 
leven, de kapel is gerenoveerd, het nieuwe 
rondpunt brengt openbaar vervoer tot in ons 
centrum. En ook in de voorbereidingen voor 
de Kapellestraat en de Academie & 
Bibliotheek worden stappen vooruit gezet. 

Het Woonzorgcentrum Meulenbroek zorgt 
voor een warme thuis voor ouderen in het 
hart van onze gemeente. Met de 

ontwikkelingen rond de Fabiola-site in de 
Hospitaalstraat moet duidelijk worden dat 
we willen tegemoetkomen aan de zorgvraag 

Ook de site Meulenbroek is met de bouw van 
de nieuwe sporthal en jeugdcentrum Den 
Appel een terecht mooie verwezenlijking. Met 
de Flandriencross en de doortocht van De 
Ronde van Vlaanderen hebben we Hamme 
ook sportief op de kaart gezet. 

Het Hamse toerisme hebben we met de 
herinrichting van de Mirabrug en de jaarlijkse 
fietszoektocht nog meer leven ingeblazen. 

Meer weten? Lees er alles over op onze 
website hamme.cdenv.be 

CD&V Hamme-Moerzeke telt maar 
liefst vijf gemeenteraadsleden, vijf 
OCMW-raadsleden, vier schepenen 
én de burgemeester. U kunt er dus op 
vertrouwen dat we met voldoende 
mensen paraat staan om voor u in de 
bres te springen. 

Gemeenteraad 

Herman Vijt 
Burgemeester

Koen Mettepenningen 
Schepen van Openbare Werken & Riolering, 
Begraafplaatsen, Verkeer, Mobiliteit en 
Groenvoorziening

Luk De Mey
Schepen van Sport & Recreatie, Wijkraden, 
Markten & Foren

Mieke De Keyser
Schepen van Jeugd, Informatica, 
Feestelijkheden, Verzustering en 
Tewerkstelling

Ann Verschelden
Schepen van  Financiën en Begroting, 
Economaat en Sociale Economie

Etienne De  Prijcker
Gemeenteraadsvoorzitter

Etienne Drieghe
Gemeenteraadslid

Nadine De Clercq 
Gemeenteraadslid

Christel Vanhoyweghen
Gemeenteraadslid

Lien De Vos 
Gemeeteraadslid

OCMW-raad

Kathleen De Bondt
Raadslid

Pieter Bieseman
Raadslid

Wesley Heirwegh
Raadslid

Annick Vehent
Raadslid

Regine Van Achter 
Raadslid

ONZE MANDATARISSEN 
VOOR U IN DE BRES 

HERMAN 
VIJT
Burgemeester en 
lijstrekker 2018  
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Niets missen van CD&V?
Volg ons dan op Facebook of via onze website hamme.cdenv.be

VOORUIT MET HAMME
Mooie realisaties maar nog werk op de plank

CD&V Hamme-Moerzeke voor het goede doel 

Koning Fiets aan zet? 

Ook in Hamme willen we dat de fiets 
de plek krijgt die hij verdient: als 
koning van de weg. En dus willen we 
de klemtoon leggen op Koning Fiets en 
de zachte weggebruiker. 

De werken in de Ardoystraat lopen volop, en 
ook in andere straten zijn nog projecten 
gepland.  Zo wordt er ondertussen gewerkt 
in de Sint-Martensommegangstraat en de 
Doorn en Legierstraat. Bovendien 
realiseerden we ook de schoolroutekaarten, 
die in onze gemeente kinderen helpen de 
meest veilige weg naar school te vinden. 

Bij events zal specifiek aandacht worden 
besteed aan de bereikbaarheid met de fiets. 
En om te tonen dat het ons menens is, namen 
we als gemeente deel aan de autoloze 
zondag op 17 september, waarbij fietsers die 
dag konden fietsen op plekken die anders 
niet toegankelijk zijn. 

Het zijn maar enkele van de initiatieven die 
we nemen om ook in Hamme de fietser alle 
ruimte te geven. Want fietsen is gezond en 
goed voor het milieu. Daarom zullen we ook 
de komende jaren ons volop inzetten om 
Koning Fiets te stimuleren. 
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Burgemeester Herman Vijt met zijn Koning 

Fiets-das. Spaken tellen! 
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