
“Ik hoop van harte dat 2018 rijk mag 
zijn aan mooie dagen, 
en veel liefde, voorspoed en geluk mag 
dragen.” 

Ambulance Hamme blijft

In onze gemeente is er momenteel één 
ziekenwagendienst gevestigd en actief voor 
de dringende geneeskundige hulpverlening. 
Burgemeester Herman Vijt is fier dat, na heel 
wat besprekingen, de dienst 112 in Hamme 
kan blijven. In functie daarvan werd binnen 
de schoot van het gemeentebestuur een vzw 
opgericht zodat ook nieuw personeel kan 
worden aangeworven.

Zeer veel dank aan onze ambulanciers die, in 
soms moeilijke omstandigheden, zijn blijven 
geloven in het voortbestaan van onze 
ambulance dienst 112.

Met gastspreker Steven Vanackere

Geen betere manier om het jaar goed te starten dan samen de tijd te nemen onze 
wensen voor elkaar uit te drukken, terug te blikken op wat geweest is, en vooral 
ook vooruitkijken naar wat nog komen moet.

We nodigen iedereen dan ook van harte uit om 
samen met onze burgemeester, schepenen en 
mandatarissen het glas te heffen op 2018. Het 
belooft een bijzonder jaar te worden,  met nog 
heel wat werk op de plank én met de 
gemeenteraadsverkiezingen van oktober in het 
vooruitzicht. Kom alvast van gedachten 
wisselen bij een hapje en een drankje.

Waar & wanneer?
Vrijdag 26 januari om 20u
Feestloft Le Lis 
Baantje 28 - Hamme 

Op het programma?
Een hapje en drankje, gezellige 
babbels, een vooruitblik op  2018 
door burgemeester Herman Vijt 
en gastspreker Steven Vanackere.

WELKOM OP ONZE 
NIEUWJAARSRECEPTIE 

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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2018 is uit de startblokken geschoten, 
en belooft alvast een belangrijk jaar te 
worden. Onze schepenen zetten alles 
op alles om tijdens dit laatste jaar van 
de legislatuur nog heel wat projecten te 
realiseren. Daarover lees je meer op 
pagina 3 en 4. We blijven met een sterke 
ploeg klaarstaan om ons elke dag in te 
zetten voor de Hammenaren. Ontdek 
onze ploeg op pagina 2. Om het jaar 
goed in te zetten, nodigen we  iedereen 
ook van harte uit om langs te komen op 
onze nieuwjaarsreceptie. Daarover 
meer op pagina 4. Veel leesplezier! 

Gelukkig nieuwjaar 
beste Hammenaren!

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 hamme.cdenv.be of via www.cdenv.be/wordlid
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Luk De Mey: Voor het komende jaar  maken 
wij werk van een overkapping van het 
petanqueterrein achter de sporthal. De 
uitbreiding van het voetbalterrein te Hamme-
Zogge is een prioriteit (nieuw (tweede) 
voetbalplein met twee kleine 
oefenterreintjes – drainage – omheining…). 
Verdere taken: sportinfrastructuur 
(verrolbare tribunes), oeverversterking 
visvijver Meulenbroek, uitbreiding douches 
zwembad en opsmukken kleedhokjes… 
Werk aan de winkel dus!

Ann Verschelden: Vanaf 1 januari 2018 
vervangt wijkwerken het vroegere PWA. 
Wijkwerken houdt in dat je klusjes laat 
uitvoeren door werkzoekenden, die je 

vergoedt via een wijkwerkcheque.
Zo kan je bijvoorbeeld een wijkwerker vragen 
om je te helpen in het onderhouden van de 
tuin. De organisatie van het wijkwerken is een 
samenwerking met 9 gemeenten, waarbij 
Hamme de leidende rol opneemt.

Ook voor 2018 ligt nog heel wat werk 
op de plank. Onze schepenen lichten 
alvast toe.  

Koen Mettepenningen: Op het vlak van 
wegen zijn de nodige budgetten voorzien om 
twee belangrijke wegen volledig opnieuw 
aan te leggen(riolering en herinrichting): de 
Sint-Martensommegangstraat in Moerzeke 
en de Kapellestraat in Hamme.  In die laatste 
zal de rijrichting omdraaien, terwijl die eerste 
voor de helft éénrichting zal worden. Verder 
zal in 2018 ook de invoering van de zones 30 
worden afgerond, en het invoeren van een 
fietsstraat worden bekeken. Zo stimuleren 
we verder een veilige infrastructuur voor de 
fietsers. 

Mieke De Keyser:  Recent openden we de 
nieuwe lokalen voor de KLJ en Scouts op de 
Zilverberksite. Dit project kreeg een plaats in 
de beleidsdoelstellingen en werd 
opgenomen in het meerjarenplan. Vooraf is 
er veel samenwerking en overleg mee 
gepaard gegaan, waarbij de jeugdraad een 
belangrijke rol heeft gespeeld. Het nieuwe 
gebouw moet een ontmoetingsplaats 
worden, waar leden van de Scouts en KLJ 
elkaar kunnen vinden, waar activiteiten 
kunnen worden uitgewerkt en waar het bruist 
van leven. 

Foto onder: opening van het nieuwe lokaal. 

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
burgemeester@hamme.be

Koen Mettepenningen, schepen
kme@hamme.be

Luk De Mey, schepen
ldm@hamme.be

Mieke De Keyser, schepen
mdk@hamme.be

Ann Verschelden, schepen
ave@hamme.be

Etienne De Prijcker, gemeenteraadsvoor-
zitter | etienne.deprijcker@telenet.be
 
Etienne Drieghe , gemeenteraadslid
etdr@skynet.be

Nadine De Clercq, gemeenteraadslid
declercqnadine@hotmail.com

Christel Vanhoyweghen, gemeenteraadslid
christel.vanhoyweghen@gmail.com

Lien De Vos, gemeenteraadslid
lien-devos@telenet.be

OCMW-raad

Kathleen De Bondt, raadslid
kathleendebondt@hotmail.com

Pieter Bieseman, raadslid
biesemanpieter@gmail.com

Wesley Heirwegh, raadslid
wesleyheirwegh@gmail.com

Annick Vehent, raadslid
annick.vehent@skynet.be

Regine Van Achter, raadslid
regine.vanachter@gmail.com

Volg ons via Facebook of onze 
website hamme.cdenv.be om 
op de hoogte te blijven!

STAAN VOOR U KLAAR

HERMAN
Burgemeester en 
lijsttrekker 2018 

2

Zag je onze nieuwe website al? 
Je leest er al het nieuws over ons beleid, onze mandatarissen, onze 
partij en onze werking. Surf naar hamme.cdenv.be en ontdek! 

ONZE AMBITIE VOOR 
HAMME IN 2018 
Beleidsplannen voor het nieuwe jaar

Sportieve inspanningen & wijkwerken

'Iedereen mee' blijft ons doel

OK- PAS in de kijker
 
De ‘OK- Pas’ is een voordeelpas voor de 
inwoners van Hamme voor tal van 
sportieve en culturele activiteiten in 
onze gemeente. Een ‘OK- Pas’ontvang je 
als je geniet van de verhoogde 
tussenkomst in de gezondheidszorg.

Als partij willen we er ons de komende 
maanden voor inzetten om meer 
mensen te laten kennismaken met de 
OK-Pas of de OK-Jongerenpas.

Onze CD&V-werkgroep diversiteit gaat 
hier werk van maken. ‘Iedereen mee’ is 
de boodschap.

Omdat we oog willen hebben voor iedereen 
die het moeilijker heeft, stond ook dit jaar het 
'Ontbijt van de burgemeester' in het teken 
van een goed doel. We mochten ook dit jaar 
rekenen op een zeer mooie opkomst. Maar 
liefst 1388.90 euro kon op die manier 
geschonken worden aan Make-a-Wish, dat 
de wensen van zieke kinderen in vervulling 
brengt (zie foto bovenaan). 
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Voor bijkomende vragen of meer info kunt u 

terecht op wijkwerken@hamme.be
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