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Voorwoord 
 
Beste inwoners, 
 
Met veel plezier stellen wij jou onze nieuwe ‘Wegwijs in Hamme’ voor. De infogids 2021-2022 is de 
leidraad die je laat kennismaken met alle diensten van onze gemeente. De mooi ogende en structu-
reel overzichtelijke indeling zal van deze infogids zeker en vast een veel geraadpleegd item maken. 
Alle nuttige informatie ligt zo binnen handbereik. 
 
Als gemeente blijven we ook inzetten op een goede en klantvriendelijke dienstverlening. Heel veel 
van onze diensten zijn digitaal beschikbaar. Je vindt ze via www.hamme.be/thuisloket. Zo hoef je voor 
de meeste formulieren, akten en attesten zelfs niet meer langs te komen in het administratief centrum 
(AC). Je vraagt ze aan - waar je maar wil - via het thuisloket, 7 dagen op 7 en 24 u. op 24 u. 
 

Uiteraard helpen ook onze baliemedewerkers in het AC jou graag verder en blijven we telefonisch (tel. 052 47 55 00) bereikbaar. 
Plan je een bezoek aan één van onze loketdiensten, dan kan je online een afspraak maken via afspraken.hamme.be. 
 
Het gemeentebestuur is bijzonder blij deze gids gratis te kunnen aanbieden. Uiteraard richten wij hiervoor een woord van dank 
aan de Hamse handelszaken en ondernemingen voor hun publicitaire inbreng. 
 
Wij hopen dat u nuttig gebruik zal maken van dit handig naslagwerk! 
 
Herman Vijt 
burgemeester 
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College van burgemeester en schepenen | Vast Bureau 

 
  

 
BURGEMEESTER  
HERMAN VIJT (CD&V)   

Bevoegdheden: algemeen beleid | perso-
neelszaken | veiligheid (lokale politie - 
brandweer) | communicatie | burgerlijke 
stand | landbouw | waterwegen en polders 
 
Kabinet: AC Nieuwstraat  

(ingang via ‘t Peperholleken) 
052 47 55 00 
burgemeester@hamme.be  

Spreekuren:  
dinsdag van 9.30 u. tot 11.30 u. en op afspraak 
 
  AFSPRAKEN KABINET BURGEMEESTER 
  Isabelle Saerens (kabinetsmedewerkster) 
  tel. 052 47 55 01 | isabelle.saerens@hamme.be 
 
Privé: Roggemanstraat 29 a | 9220 Hamme 

tel. 052 47 41 64 

SCHEPENEN 
1ste schepen JAN DE GRAEF (N-VA)   

Bevoegdheden: ruimtelijke ordening en 
stedenbouw | erfgoed en patrimonium | 
dierenwelzijn | AGB Hamse Investerings-
maatschappij 
 
Kabinet: AC Nieuwstraat  

(ingang via ‘t Peperholleken) 
tel. 052 47 55 00 
jan.degraef@hamme.be 

 
Spreekuren op afspraak: 
zaterdag 09.00 u. - 11.00 u.  
 
Privé: Koningin Astridlaan 19 | 9220 Hamme 

gsm 0475 89 63 17 | degraef.jan@gmail.com 
 
 
2de schepen TOM VERMEIRE (Vooruit Hamme)   

Bevoegdheden: tewerkstelling | lokale en 
sociale economie | participatie (wijkraden, 
BIN,  …) | toerisme en feestelijkheden 
Schepen t/m 12.2021 
 
Kabinet: AC Nieuwstraat  

(ingang via ‘t Peperholleken) 
tel. 052 47 55 00 
tom.vermeire@hamme.be  

 
Spreekuren op afspraak:  
zaterdag 10.00 u. - 11.00 u. (in even weken) 
 
Privé: Wielstraat 60 | 9220 Hamme 

tel. 052 48 00 68 
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3de schepen LUK DE MEY (CD&V)   
Bevoegdheden:  financiën en begroting | 
economaat | sport en recreatie | onderwijs 
| markten (ook jaarmarkten) en foren 
 
Kabinet: AC Nieuwstraat  

(ingang via ‘t Peperholleken) 
tel. 052 47 55 00 
luk.demey@hamme.be 

 
  

Spreekuren op afspraak:  
woensdag 15.00 u. - 16.00 u. | zaterdag 10.30 u. - 11.30 u.  
 
Privé: Sint-Annastraat 256 | 9220 Hamme 

gsm 0486 70 79 04 | lukdemey@telenet.be 
 
 
 
4de schepen KOEN METTEPENNINGEN (CD&V)   

Bevoegdheden: openbare werken en rio-
leringen | verkeer en mobiliteit | fietspa-
den/fietsbeleid | groenvoorziening | 
begraafplaatsen | huisvesting 
 
Kabinet: AC Nieuwstraat  

(ingang via ‘t Peperholleken) 
tel. 052 47 55 00 
koen.mettepenningen@hamme.be 

 
Spreekuren op afspraak:  
dinsdag 17.00 u. - 18.00 u. | zaterdag 09.00 u. - 10.00 u.  
 
Privé: Driegoten 12 | 9220 Hamme 

gsm 0477 33 99 61 
 
 

5de schepen LOTTE PEETERS (N-VA)   
Bevoegdheden: jeugd | cultuur | informa-
tica (ICT) | milieu/zwerfvuil 
 
Kabinet: AC Nieuwstraat  

(ingang via ‘t Peperholleken) 
tel. 052 47 55 00 
lotte.peeters@hamme.be 

 
  
 

 
Spreekuren op afspraak:  
woensdag 14.30 u. - 16.00 u. (jeugdcentrum Den Appel) 
zaterdag 10.30 u. - 12.00 u. 
 
Privé: Clement Rottiersstraat 42 bus 13 | 9220 Hamme 

gsm 0474 37 98 75 | peeterslotte93@gmail.com 
 
 
6de schepen ANN VERSCHELDEN (CD&V)   

Bevoegdheden: samenleving en gezin | 
gezondheid en ziektepreventie | senioren 
| kinderopvang | gelijke kansenbeleid en 
ontwikkelingssamenwerking | voorzitter 
bijzonder comité sociale dienst 
 
Kabinet: AC Nieuwstraat  

(ingang via ‘t Peperholleken) 
tel. 052 47 55 00 
ann.verschelden@hamme.be 

Spreekuren op afspraak: 
dinsdag van 10.00 u. tot 12.00 u.  
zaterdag van 10.30 u. tot 12.00 u. (in de oneven weken)  
 
Privé: Hebbestraat 6 | 9220 Hamme 

gsm 0499 70 17 80 | ann.verschelden@telenet.be 

bestuur

6



www.hamme.be

Gemeente- en OCMW-raad 
RAADSVOORZITTER 
De gemeente- en OCMW-raad van Hamme telt 27 leden: 7 
leden van het college van burgemeester en schepenen/vast 
bureau en 20 raadsleden.  
 
Jan Laceur (N-VA) 

 
Jules De Brouwerpark 44  
9220 Hamme 
gsm 0468 12 04 76 
jan.laceur@gmail.com  
raadsvoorzitter@hamme.be 
 

RAADSLEDEN 
Herman Vijt (CD&V) (burgemeester) 
Contactgegevens zie pag. 5 
 
Jan De Graef (N-VA) (1ste schepen) 
Contactgegevens zie pag. 5 
 
Tom Vermeire (Vooruit Hamme) (2de schepen) (tot 12.2021) 
Contactgegevens zie pag.5 
 
Luk De Mey (CD&V) (3de schepen) 
Contactgegevens zie pag. 6 
 
Koen Mettepenningen (CD&V) (4de schepen) 
Contactgegevens zie pag. 6 
 
Lotte Peeters (N-VA) (5de schepen) 
Contactgegevens zie pag. 6 
 
Ann Verschelden (CD&V) (6de schepen) 
Contactgegevens zie pag. 6 
 
André Raemdonck (Vooruit Hamme) 
Evangeliestraat 44 | 9220 Hamme 
gsm 0476 94 67 47 | raemdonck.andre@gmail.com 
 
Frans Van Gaeveren (Open VLD) 
Durmebrug 5 | 9220 Hamme 
gsm 0475 44 94 03 | fvg@fransvangaeveren.be 
 
Tom Waterschoot (Open VLD) 
Biezestraat 37 bus 12 | 9220 Hamme 
gsm 0477 98 08 89 | tom@lomba.be 
 
An Geerinck (N-VA) 
Pannenkouter 7 | 9220 Hamme 
tel. 052 47 63 97 | geerinck.an@gmail.com 
 
Henri Peelman (Open VLD) 
Donkstraat 10 | 9220 Hamme 
gsm 0477 68 42 03 | henri.peelman@telenet.be 
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Mieke De Keyser (CD&V) 
Aubroeckstraat 17 | 9220 Hamme 
gsm 0473 67 25 26 | dekeysermieke@hotmail.com 
 
Christel Vanhoyweghen (Onafhankelijk) 
Neerlandt 74 | 9220 Hamme 
gsm 0472 71 39 08 | christel.vanhoyweghen@gmail.com 
 
Leo Van der Vorst (Vlaams Belang) 
Toekomststraat 52 | 9220 Hamme 
gsm 0475 93 69 02 | leovdv@hotmail.com 
 
Agnes Onghena (Groen) 
Evangeliestraat 95 | 9220 Hamme 
gsm 0475 21 84 60 | agnes.onghena@telenet.be 
 
Lien De Vos (CD&V) 
Sint Bernarduswijk 9 | 9220 Hamme 
gsm 0473 81 70 79 | lien-devos@telenet.be 
 
Mario Michils (Vlaams Belang) 
Ripipiaberg 23 | 9220 Hamme 
gsm 0473 48 49 39 | mariomichils@hotmail.com 
 
Mustafa Tokgoz (Groen) 
Verbindingsstraat 39 | 9220 Hamme 
gsm 0486 61 32 04 | mustafatokgoz@yahoo.com 
 
Kurt De Graef (CD&V) 
Spurt 37 | 9220 Hamme 
gsm 0477 45 00 65 | kurtdegraef@hotmail.com 
 
Jan Ketels (CD&V) 
Hospitaalstraat 46 | 9220 Hamme 
gsm 0477 24 51 44 | jan.ketels@proximus.be 
 
Jan Rosschaert (Vooruit Hamme) 
Hospitaalstraat 31 | 9220 Hamme 
gsm 0477 52 82 10 | jan_rosschaert@hotmail.com 
 
 
 

Frank Van Erum (Open VLD) 
Broekstraat 1 | 9220 Hamme 
gsm 0495 50 43 42 | frankvanerum@gmail.com 
 
Gilles Verbeke (Groen) 
Hendrik C. Van der Lelystraat 23 | 9220 Hamme 
gsm 0485 64 16 91 | gil.verbeke@gmail.com 
 
François Van den Broeck (N-VA) 
Roodkruisstraat 26 | 9220 Hamme 
gsm 0475 58 99 89 | francois.van.den.broeck1@telenet.be 
 
Ignace Sertijn (Vlaams Belang) 
Loystraat 108 | 9220 Hamme 
sertijn.ignace@hotmail.com

bestuur
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Bijzonder Comité van de Sociale Dienst (BCSD) 
VOORZITTER 
ANN VERSCHELDEN (CD&V) 

 
Bevoegdheden: samenleving en gezin | 
gezondheid en ziektepreventie | senioren 
| kinderopvang | gelijke kansenbeleid en 
ontwikkelingssamenwerking | voorzitter 
bijzonder comité sociale dienst 
 
Kabinet: AC Nieuwstraat  

(ingang via ‘t Peperholleken) 
tel. 052 47 55 00 
ann.verschelden@hamme.be 

 
Spreekuren op afspraak:  
dinsdag van 10.00 u. tot 12.00 u. 
zaterdag van 10.30 u. tot 12.00 u. (in de oneven weken)  
 
Privé: Hebbestraat 6 | 9220 Hamme 

gsm 0499 70 17 80 
 
 
LEDEN BIJZONDER COMITÉ  
VAN DE SOCIALE DIENST 
 
• Fatima Gökce (Vooruit Hamme) 
• Gustaaf De Saeger (Vlaams Belang) 
• Johan Robberecht (CD&V) 
• Marie Christine De Smedt (N-VA) 
• Pieter Bieseman (CD&V) 
• Vanessa Van Hoyweghen (CD&V) 
• Christoff Van Gaeveren (Open VLD) 
• Patrick Sillis (Groen) 
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Algemeen directeur 
ANDRÉ REUSE 

 
AC Nieuwstraat 
(ingang via ‘t Peperholleken) 
tel. 052 47 55 00 
andre.reuse@hamme.be 

 
 
 

 
 

Financieel directeur 
GUNTHER SCHOLLIERS 

 
AC Nieuwstraat 
(ingang via ‘t Peperholleken) 
tel. 052 47 55 00 
gunther.scholliers@hamme.be 

 
 
 
 

 

Adjunct-financieel directeur 
LUC DE WOLF 
 

AC Nieuwstraat 
(ingang via ‘t Peperholleken) 
tel. 052 47 55 00 
luc.dewolf@hamme.be 
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Adviesraden 
 
Adviesraden hebben de taak het lokaal bestuur bij te staan in 
de besluitvorming omtrent specifieke domeinen.  
 
ADVIESRAAD MILIEU, LANDBOUW EN  
DIERENWELZIJN 
 

Het secretariaat wordt waargenomen door: 
Dirk Vermorgen (milieudienst) 
tel. 052 47 55 22 | milieu@hamme.be  
www.hamme.be/adviesraad-milieu-landbouw-dierenwelzijn 

 
 
CULTUURRAAD 
 

Het secretariaat wordt waargenomen door: 
Sophie De Winter (cultuurdienst) 
tel. 052 25 70 67 | cultuur@hamme.be 
www.hamme.be/cultuurraad 

 
 
GECORO 
 

Het secretariaat wordt waargenomen door: 
Dienst vergunningen 
tel. 052 47 55 00 | vergunningen@hamme.be 
www.hamme.be/gecoro 

 
 
GROSH 
 

Het secretariaat wordt waargenomen door: 
Christine Drieghe (dienst samenleving en gezin) 
tel. 052 47 55 31 | samenleving-gezin@hamme.be  
www.hamme.be/grosh 

 

JEUGDRAAD 
 

Het secretariaat wordt waargenomen door: 
Jens Heirman (jeugddienst) 
tel. 052 47 56 27 | jeugd@hamme.be  
www.hamme.be/jeugdraad 

 
 
KINDERRAAD 
 

Het secretariaat wordt waargenomen door: 
Jeugddienst 
tel. 052 47 56 27 | jeugd@hamme.be  
www.hamme.be/kinderraad 

 
 
LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG 
 

Het secretariaat wordt waargenomen door: 
Tamara Cooremans (dienst samenleving en gezin) 
tel. 052 47 55 31 | samenleving-gezin@hamme.be  
www.hamme.be/lokaal-overleg-kinderopvang 

 
 
ONDERNEMEND HAMME 
 

Het secretariaat wordt waargenomen door: 
Kobe Verheyen (dienst lokale economie) 
tel. 052 47 55 26 | economie@hamme.be  
www.hamme.be/adviesraad-lokale-economie 
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SENIORENRAAD 
 

Het secretariaat wordt waargenomen door: 
Christine Drieghe (dienst samenleving en gezin) 
tel. 052 47 55 31 | samenleving-gezin@hamme.be  
www.hamme.be/seniorenraad 

 
 
SPORTRAAD 
 

Het secretariaat wordt waargenomen door: 
Ygor De Bondt 
gsm 0479 53 07 84 | ygdebo@hotmail.com  
www.hamme.be/sportraad 

 

VERKEERSRAAD 
 

Het secretariaat wordt waargenomen door: 
Dienst gemeentewerken 
tel. 052 47 55 23 | gemeentewerken@hamme.be  
www.hamme.be/verkeersraad 
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Gemeentehuis Hamme 

Postadres: Marktplein 1 | 9220 Hamme 
Bezoekadres: Administratief Centrum Nieuwstraat 

 (ingang via ‘t Peperholleken)   
tel. 052 47 55 00 | gemeente@hamme.be  
Bankrekening: IBAN BE89 0910 0028 6985 | BIC GKCCBEBB 

  gemeente.hamme 
 
Alle briefwisseling bestemd voor het gemeentebestuur van 
Hamme dient gericht aan: Gemeentebestuur Hamme of aan 
College van burgemeester en schepenen, Marktplein 1, 9220 
Hamme. Indien de briefwisseling bestemd is voor de burge-
meester of een schepen persoonlijk, dan dient de naam van de 
burgemeester of van de schepen uitdrukkelijk op de briefom-
slag te worden vermeld. 
 
ADMINISTRATIEF CENTRUM (AC) 
NIEUWSTRAAT 
Openingsuren 
Maandag 09.00 u. - 12.00 u. gesloten 
Dinsdag 09.00 u. - 12.00 u. gesloten 
Woensdag 09.00 u. - 12.00 u. 13.30 u. - 16.30 u. 
Donderdag 09.00 u. - 12.00 u. gesloten 
Vrijdag 09.00 u. - 12.00 u. gesloten 
Zaterdag 09.00 u. - 12.00 u. gesloten 

Gemeentehuis Moerzeke 

Dorp 1 | 9220 Hamme 
 
Inwoners kunnen voor alle producten en diensten terecht in AC 
Nieuwstraat. 
Een huwelijksplechtigheid kan wel nog plaatsvinden in het  
gemeentehuis van Moerzeke. Kijk voor meer informatie op 
www.hamme.be/burgerlijk-huwelijk. 
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Onze diensten: snel, eenvoudig of van thuis uit! 
 
THUISLOKET 
De website van de gemeente Hamme bevat meer dan 100 pro-
ducten waarvoor je niet langer hoeft langs te komen in het ad-
ministratief centrum.   
Je kan de documenten en attesten via het thuisloket aanvra-
gen. Voor sommige attesten dien je in te loggen met een digi-
tale sleutel (waaronder je eID). Nadat je aanvraag is 
goedgekeurd, ontvang je het gevraagde document in jouw 
mailbox. 
 
MAAK EEN MIJN HAMME-PROFIEL AAN 
‘Mijn Hamme’ is je persoonlijke toegang tot de online dienst-
verlening van de gemeente: 
• Veel informatie op de formulieren (zoals naam, adres, tele-

foonnummer, …) wordt automatisch ingevuld. 
• Je kan op elk moment de status van jouw aanvraag opvol-

gen en zien wie jouw dossierbehandelaar is binnen elke 
stap. 

DIENSTVERLENING OP AFSPRAAK 
Plan je een bezoek aan één van onze loketdiensten? Dan kan je 
zelf online een afspraak inplannen.  Zo ga je te werk: 
 
1. Surf naar https://afspraken.hamme.be (zie ook rode knop 

op www.hamme.be). 
2. Kies het product waarvoor je een afspraak wilt maken.  
3. Kies een datum en een tijdstip. 
4. Vul je contactgegevens in. 
5. Je ontvangt je afspraakbevestiging via sms en/of e-mail. 
 
24 uur voor je afspraak ontvang je via sms en/of e-mail een 
herinnering met daarin nogmaals alles wat je moet meebren-
gen. Komt een ander moment toch beter uit? Wijzig of annu-
leer je afspraak via de link in je afspraakbevestiging. Zo kunnen 
we iemand anders sneller helpen. 
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Een vraag, een probleem of een klacht? Zo gemeld! 
GEMEENTELIJK MELDPUNT 
Als burger heb je de mogelijkheid om op verschillende manie-
ren allerlei knelpunten, klachten, vragen en suggesties aan de 
gemeentediensten te melden. Dit kan gaan over problemen 
met het onderhoud van het wegdek, de voetpaden, onderhoud 
van openbaar groen, zwerfvuil, sluikstorten, verkeerssignalisa-
tie, straatmeubilair, gemeentelijke dienstverlening, enz. 
 
Hoe? Heel eenvoudig. Je kan jouw melding op verschillende 
manieren aan het centraal meldpunt kenbaar maken: 
 
• online via www.hamme.be/meldingskaart 
• via e-mail op het e-mailadres meldpunt@hamme.be 
 

Het gemeentelijk meldpunt komt niet tussen bij privé-
aangelegenheden of burengeschillen. Hiervoor kan je 
tussenkomst vragen aan je wijkinspecteur via  
PZ.HammeWaasmunster@police.belgium.eu  
(tel. 052 25 71 01) of via het Vredegerecht. 

 
DEFECTE STRAATLAMP MELDEN 
Fluvius beheert ruim een miljoen openbare verlichtingspunten 
over heel Vlaanderen. Een kapotte straatlamp kan je gratis mel-
den op www.fluvius.be, onder de rubriek hinder en problemen. 
Defecte verlichting op gewest- en snelwegen, herkenbaar aan de 
letter G en 4 cijfers, kan je melden via www.meldpuntwegen.be. 
 
MELDPUNT WEGEN EN FIETSPADEN 
Via www.meldpuntwegen.be van het Agentschap Wegen en 
Verkeer kan je gebreken aan de weginfrastructuur melden. Dit 
kan gaan over signalisatie, beheer van bermen, snelwegpar-
kings, defecte verlichting of beschadigingen aan het wegdek 
van autosnelwegen, gewestwegen en fietspaden langsheen ge-
westwegen. Je melding wordt automatisch overgemaakt aan de 
bevoegde wegbeheerder. 
 

AFVALOPHALING VERKO 
Een probleem met de afvalinzameling in de gemeente kan je 
melden aan de Ombudsdienst van VERKO op het gratis num-
mer 0800 92 992 of via e-mail aan ombudsdienst@dds-
verko.be. 
 
VLAAMSE OMBUDSDIENST 
Leuvenseweg 86 | 1000 Brussel 
tel. 1700 
klachten@vlaamseombudsdienst.be 
www.vlaamseombudsdienst.be 
 
FEDERALE OMBUDSDIENST 
Leuvenseweg 48 bus 6 | 1000 Brussel 
tel. 0800 999 62 (gratis nummer) 
contact@federaalombudsman.be 
www.federaalombudsman.be 
 
OVERIGE OMBUDSDIENSTEN 
www.ombudsman.be 
Deze website bundelt de meest recente gegevens van alle om-
budsdiensten per sector, geschillencommissies en andere 
klachtenbehandelaars. 
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Burgerzaken 

Postadres: Marktplein 1 | 9220 Hamme 
Bezoekadres: AC Nieuwstraat (ingang via ‘t Peperholleken)  
tel. 052 47 55 25 | burgerzaken@hamme.be 
www.hamme.be/burgerzaken 

 
BURGERLIJKE STAND 
Waarvoor kan je bij deze dienst terecht? 
• geboorteaangifte - erkenning 
• huwelijksaangifte en huwelijksvoltrekking 
• overschrijving echtscheiding  
• overlijdensaangifte 
• nationaliteit - naturalisatie 
• info over naamsverandering 
• aangifte voornaamswijziging 
• geslachtswijziging 
• overschrijven adoptie 
• stamboomopzoekingen 
• registratie wilsverklaringen inzake euthanasie 
• overschrijving buitenlandse akten burgerlijke stand op aan-

vraag 
• afgifte afschriften en uittreksels Databank Akten Burgerlijke 

Stand (DABS) 
 

BEVOLKING 
Waarvoor kan je bij deze dienst terecht? 
• adreswijziging 
• elektronische identiteitskaart, kids-ID 
• afgifte attesten uit het bevolkingsregister 
• eensluidend verklaren van afschriften 
• wettigen van handtekening 
• afleveren uittreksel strafregister 
• aangifte verandering of stopzetting beroepstoestand/zelf-

standige activiteit 
• aangifte inenting polio voor kinderen -18 maanden 
• verklaring wettelijke samenwoning 
• verklaring laatste wilsbeschikking 
• verklaring orgaandonatie 
• info over lichaamsschenking aan de wetenschap 
• aanvraag huisnummers nieuwe gebouwen 
• aanvraag eretekens 
 
VREEMDELINGEN 
Waarvoor kan je op deze dienst terecht? 
• behandelen vreemdelingendossier 
• kort en lang verblijf vreemdelingen 
• economische migratie, gezinshereniging, asielzoekers, re-

gularisatie 
• aanvraag arbeidskaart, beroepskaart en gecombineerde 

vergunning 
• aanvraag elektronische vreemdelingenkaart 
• adreswijziging 
• tenlasteneming vreemdeling 
 
REISPASPOORTEN 
Waarvoor kan je bij deze dienst terecht? 
• aanvraag reispaspoort 
• aanvraag reisdocument vreemdelingen 
 
RIJBEWIJZEN 
Waarvoor kan je bij deze dienst terecht? 
• aanvraag (voorlopig) rijbewijs 
• aanvraag internationaal rijbewijs 
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BEGRAAFPLAATSEN 

Waarvoor kan je bij deze dienst terecht? 
• algemene info over begraafplaatsen 
• verlenen of verlengen van concessies  

op de begraafplaatsen 
 
Voor het onderhoud van de begraafplaatsen kan je terecht bij 
de uitvoeringsdiensten, Zwaarveld 56, tel. 052 25 89 00. 
 
VERKIEZINGEN 
Waarvoor kan je bij deze dienst terecht? 
• algemene info over verkiezingen 
• stemmen bij volmacht 
• stemrecht voor vreemdelingen 
• reiskostenvergoeding 
 

Communicatiedienst 
 

Postadres: Marktplein 1 | 9220 Hamme 
Bezoekadres: AC Nieuwstraat (ingang via ‘t Peperholleken)  
tel. 052 47 55 00 | communicatie@hamme.be 

 
De communicatiedienst staat in voor het ontwikkelen en im-
plementeren van verschillende communicatiekanalen met als 
doel informatie op een systematische, correcte, tijdige en ver-
staanbare wijze bij de verschillende interne en externe doel-
groepen over te brengen. 
 
 

Financiële dienst 
 
Postadres: Marktplein 1 | 9220 Hamme 
Bezoekadres: AC Nieuwstraat (ingang via ‘t Peperholleken)  
tel. 052 47 55 00 | financien@hamme.be 

 
 
 

Informatica 
 

Postadres: Marktplein 1 | 9220 Hamme 
Bezoekadres: AC Nieuwstraat (ingang via ‘t Peperholleken)  
tel. 052 47 55 00 | informatica@hamme.be  

 
De informaticadienst staat in voor het dagelijkse operationeel 
beheer van het computerpark, de servers, de printers en het 
netwerk van de verschillende gemeentelijke diensten, zowel 
intern als extern. 
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Milieudienst 
 

Postadres: Marktplein 1 | 9220 Hamme 
Bezoekadres: AC Nieuwstraat (ingang via ‘t Peperholleken)  
tel. 052 47 55 22 | milieu@hamme.be 

 
Heb je een vraag over subsidies voor energiebesparende maat-
regelen of over het sorteren van afval? De milieudienst helpt je 
graag verder! Daarnaast kan je bij de milieudienst ook terecht 
voor omgevingsvergunningsdossiers, vergunningsdossiers 
m.b.t. groen, bos en natuur, voor het aanvragen van toegangs-
pasjes voor het recyclagepark, … Deze dienst verstrekt diverse 
milieuinformatie, sensibiliseert en adviseert over allerlei mi-
lieuthema’s. 

 

Personeelsdienst 
 

Postadres: Marktplein 1 | 9220 Hamme 
Bezoekadres: AC Nieuwstraat (ingang via ‘t Peperholleken)  
tel. 052 47 55 00 | personeel@hamme.be 

 
De personeelsdienst is een ondersteunende dienst van de ge-
meente die vooral interne zaken behartigt: beleidsvoorberei-
dend werk doet m.b.t. personeelsaangelegenheden, beheer en 
opvolging van personeelszaken, uitwerking rechtspositierege-
ling, organisatie en opvolging vacatures en aanwervingen, … 
 
Vacatures: www.hamme.be/vacatures 
Spontane sollicitatie: www.hamme.be/spontane-sollicitatie 

Secretariaat 
 

Postadres: Marktplein 1 | 9220 Hamme 
Bezoekadres: AC Nieuwstraat (ingang via ‘t Peperholleken)  
tel. 052 47 55 00 | secretariaat@hamme.be 

 
Het secretariaat biedt administratieve ondersteuning aan het 
gemeentebestuur zoals het voorbereiden en afhandelen van 
beslissingen van het college van burgemeester en schepenen, 
het vast bureau, de gemeente- en OCMW-raad, ... 
 
Waarvoor kan je op deze dienst terecht? 
• algemeen politiereglement Politiezone Hamme-Waasmunster 
• archief gemeentelijke administratie 
• toelating organisatie wielerwedstrijden, MTB-tochten, re-

creatieve veldtoertochten en triatlon 
• vergunningen voor collecten, tombola's, horlogewedstrij-

den en kienspelen 
• vergunningen voor het afsteken van vuurwerk en van 

vreugdeschoten (bevoegdheid burgemeester) 
• openbaarheid van bestuur 
 
 

Afdeling gemeentewerken 
 
DIENST OPENBARE WERKEN 
 

Postadres: Marktplein 1 | 9220 Hamme 
Bezoekadres: AC Nieuwstraat (ingang via ‘t Peperholleken)  
tel. 052 47 55 23 | gemeentewerken@hamme.be 
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Werking 
• staat in voor de aan derden uitbestede werken met betrek-

king tot uitbouw, aanpassingswerken en buitengewoon on-
derhoud van het openbaar en privaat gemeentelijk 
patrimonium vnl. wegen, voetpaden, groenvoorzieningen, 
riolering, gebouwen en hun technische uitrustingen. 

• staat het schepencollege bij in zijn mobiliteits- en ver-
keersbeleid. 

• afhandelen overheidsopdrachten ten behoeve van de di-
verse gemeentelijke diensten. 

 
Wegenwerken en omleidingen 
www.hamme.be/wegenwerken-omleidingen 
 
Een overzicht van alle werken, omleidingen en mogelijke hinder 
op het openbaar domein kan je raadplegen via Geopunt of 
www.vlaanderen.be. 
 
Signalisatievergunning 
www.hamme.be/signalisatievergunning-werken 
 
Voer je zelf werken uit en moet je hiervoor tijdelijk verkeers-
borden plaatsen op de openbare weg? Dan dien je hiervoor een 
signalisatievergunning voor werken aan te vragen. 
 
UITVOERINGSDIENSTEN 

Zwaarveld 56 | 9220 Hamme 
tel. 052 25 89 00 
uitvoeringsdiensten@hamme.be 

 
Openingsuren 
De uitvoeringsdiensten zijn elke weekdag telefonisch bereik-
baar van 9.00 u. tot 12.00 u. Ze zijn echter niet toegankelijk 
voor het publiek. 

Werking 
• staat in voor het onderhoud en de herstelling van het open-

baar en privaat gemeentelijk patrimonium, vnl. wegen, voet-
paden, groenvoorzieningen, riolering, gebouwen en hun 
technische uitrustingen. 

 
Huren parkeerverbodsborden 
Voorwaarden en procedure:  
www.hamme.be/vrijhouden-parkeerruimte 
 
 

Afdeling vergunningen 
 

Postadres: Marktplein 1 | 9220 Hamme 
Bezoekadres: AC Nieuwstraat (ingang via ‘t Peperholleken)  
tel. 052 47 55 00 | vergunningen@hamme.be 

 
RUIMTELIJKE ORDENING 
Waarvoor kan je bij deze dienst terecht? 
• info i.v.m. omgevingsvergunningsaanvragen 
• raadpleging kadaster en gewestplan, ruimtelijke plannen, 

omgevingsvergunningen 
• opmaken adviezen voor omgevingsvergunningsaanvragen 

door omgevingsambtenaar naar college toe 
• administratieve behandeling van omgevingsvergunnings-

aanvragen 
• opvolgen dossiers bouwmisdrijven 
• controle bouwlijnen en rooilijnen 
• opvolging GIS (geografisch informatiesysteem) 
• behandelen notariële inlichtingen 
 
GRONDGEBIEDSZAKEN 
Waarvoor kan je bij deze dienst terecht? 
• gemeentelijke onroerende eigendommen: aankoop, verkoop, 

onteigening, huur, verhuur, concessie, erfpacht, recht 
van opstal 

• administratie vaststellen van rooilijnplannen/gemeente-
wegen 

• afschaffen en verleggen van buurt- en voetwegen 
• klassering, afschaffen, wijzigen en onderhoud (door polder 

of in eigen beheer) van waterlopen en grachten 
• schenkingen en legaten aan de gemeente 
• pachtovereenkomsten standplaats frituren op openbaar do-

mein 
• taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen 
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• opvolgen administratief dossier voor het (voorlopig en de-
finitief) vaststellen van beschermde monumenten, dorps-
gezichten, … 

 
HUISVESTING 
Waarvoor kan je bij deze dienst terecht? 
• premies en wetgeving 
• opmaak register van leegstaande woningen 
• gezondheidsinspectie en kwaliteitsonderzoek van wonin-

gen, afleveren van conformiteitsattesten 
 
NOODPLANNING EN EVENEMENTEN 
Waarvoor kan je bij deze dienst terecht? 
• behandelen van de aanvragen voor kleine  

en/of grote evenementen 
• opmaak BNIP bij grote evenementen 
 
LANDBOUW EN DIERENWELZIJN 
Waarvoor kan je bij deze dienst terecht? 
• administratie en wetgeving landbouwzaken  

en dierenwelzijn 
• secretariaat gemeentelijke raad voor natuur, klimaat,  

landbouw en dierenwelzijn 
• schade aan teelten 
• rampenfonds  
• jaarmarkten 
• project wilde katten sterilisatie en castratie 
• info over erkenningen kwekerijen honden en katten 
 
VERZEKERINGEN 
Waarvoor kan je bij deze dienst terecht? 
• aangifte beschadigingen openbaar domein

© PhotoSmidt
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Samenleving en gezin 
 

Postadres: Marktplein 1 | 9220 Hamme 
Bezoekadres: AC Nieuwstraat (ingang via ‘t Peperholleken)  
tel. 052 47 55 31 | samenleving-gezin@hamme.be  
www.hamme.be/samenleving-en-gezin 

 
 

Individuele hulpverlening 
 

Postadres: Marktplein 1 | 9220 Hamme 
Bezoekadres: AC Nieuwstraat (ingang via ‘t Peperholleken)  
tel. 052 47 55 31 | samenleving-gezin@hamme.be 
www.hamme.be/individuele-hulpverlening 

 
PSYCHOSOCIALE HULP 
Heb je persoonlijke, relationele of familiale problemen (zoals 
problemen met jouw partner, opvoeding van de kinderen, de 
opvang voor de ouders, verslaving, eenzaamheid, ...), dan zal de 
maatschappelijk werker een luisterend oor bieden. Indien 
nodig en als je dit wenst zal de maatschappelijk werker je door-
verwijzen naar gespecialiseerde hulpverlening. 
 
ADMINISTRATIEVE HULP 
Hulp nodig bij het invullen van formulieren, bij het begrijpen 
van toegezonden brieven of bij het opstellen van een aange-
tekend schrijven? Kom dan gerust even langs het loket van de 
dienst samenleving en gezin. 
 
ARBEIDSTRAJECTBEGELEIDING 
Arbeidstrajectbegeleiding is een methode om een werkzoe-
kende via een intensief, planmatig en trapsgewijs traject naar 
werk te begeleiden. De arbeidstrajectbegeleider houdt reke-
ning met de mogelijkheden en de beperkingen van de werk-
zoekende. 
 
RECHT OP MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE 
Beschik je niet over bestaansmiddelen en voldoe je aan een 
aantal voorwaarden, dan kan je aanspraak maken op een leef-
loon of een gelijkwaardige steun ten bedrage van het leefloon. 

SOCIALE TEWERKSTELLING 
Ben je al zeer lang werkloos en mis je een aantal vaardigheden 
om een tewerkstelling succesvol aan te vatten? Je hebt boven-
dien geen uitkeringen en je bent bijgevolg gerechtigd op het 
leefloon. Dan kan de dienst samenleving en gezin je op weg 
helpen.   
 
JURIDISCH ADVIES 
Lees meer pag. 26. 
 
INTERCULTURELE BEMIDDELING 
Interculturele bemiddeling beoogt de verbetering van de com-
municatie tussen mensen uit de etnisch-culturele minderhe-
den en dienstverleners zoals scholen, sociale diensten, ... Je kan 
als organisatie ondersteuning krijgen bij misverstanden en con-
flictsituaties, het geven van voorlichting en informatie, het or-
ganiseren van initiatieven die de betrokkenheid verhogen, ...   
 

Financiële tussenkomsten 
 

Postadres: Marktplein 1 | 9220 Hamme 
Bezoekadres: AC Nieuwstraat (ingang via ‘t Peperholleken)  
tel. 052 47 55 31 | samenleving-gezin@hamme.be 
www.hamme.be/financiele-tussenkomsten 

 
 
FINANCIËLE STEUN  
Heb je moeite om de facturen te betalen van zaken die in je 
basisbehoeften moeten voldoen (huur, gezondheid, energie, 
voeding, …), dan kan de dienst samenleving en gezin je een fi-
nanciële tussenkomst geven. 
 
VOORSCHOT OP UITKERING 
Indien de uitbetaling van jouw sociale zekerheidsuitkering of 
jouw loon te lang op zich laten wachten, kan de dienst samenle-
ving en gezin jou een voorschot geven. Deze voorschotten wor-
den teruggevorderd op het moment dat de achterstallige 
uitkering of het achterstallige loon uitbetaald wordt. Een sociale 
uitkering is bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering, ziekte-uit-
kering, invaliditeitsuitkering, pensioen of kinderbijslag. Een maat-
schappelijk werk(st)er zal nagaan of je recht hebt op deze 
voorschotten. 
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DRINGENDE MEDISCHE HULP 
Als vreemdeling zonder wettig verblijfsstatuut, heb je recht op 
hulp indien je dringende medische zorgen nodig hebt. De 
dienst samenleving en gezin betaalt in dit geval jouw kosten 
voor dringende medische hulp. 
 
MANTELZORGPREMIE 
De gemeente Hamme kent een mantelzorgpremie toe aan 
rechthebbende aanvragers. De premie wordt toegekend aan de 
zorgbehoevende zelf, niet aan de mantelzorger. De zorgbehoe-
vende moet een bewijs kunnen voorleggen van hulpbehoe-
vendheid. Er is geen cumul mogelijk met de Vlaamse Zorg- 
verzekering. 
 
TUSSENKOMST SCHOOLFACTUUR 
Als je het moeilijk hebt om het nodige schoolmateriaal aan te 
kopen of de schoolrekening te betalen, … kan je voor een fi-
nanciële tussenkomst terecht bij de dienst samenleving en 
gezin. 
 
OK-PAS EN OK-JONGERENPAS 
Dit is een voordeelpas voor inwoners van Hamme voor tal van 
sportieve en culturele activiteiten in de gemeente. Je ontvangt 
een korting op de inkomgelden van deze activiteiten. Je ont-
vangt de OK-pas als je geniet van de verhoogde tussenkomst in 
de gezondheidszorg.  
 
TUSSENKOMST IN DE PEDICUREKOSTEN 
De gemeente Hamme hecht veel belang aan valpreventie. Een 
goede voetverzorging is onontbeerlijk om vallen te voorkomen. 
Onder bepaalde voorwaarden bieden wij een kleine tussen-
komst in de pedicurekosten. Meer info lees je op 
www.hamme.be/tussenkomst-pedicurekosten. 
 
TUSSENKOMST VERBLIJFSKOSTEN SENIOREN 
Wanneer je als zorgbehoevende opgenomen bent in een woon-
zorgcentrum en je over onvoldoende bestaansmiddelen be-
schikt om de verblijfskosten te betalen, dan kan de dienst 
samenleving en gezin je daarbij helpen door het tekort bij te 
passen. Dit gebeurt altijd na een sociaal-financieel onderzoek 
waaruit jouw behoeftigheid moet blijken.  
 

ZORGBUDGET VOOR OUDEREN  
MET EEN ZORGNOOD 
Zorgbudget voor Ouderen met een Zorgnood is een tegemoet-
koming die je kunt ontvangen als je 65 jaar of ouder bent én als 
jouw zelfredzaamheid beperkt is. Dat wil zeggen dat je moei-
lijkheden ondervindt bij het uitvoeren van dagelijkse activitei-
ten zoals: je verplaatsen, eten bereiden en opeten, jezelf 
verzorgen en aankleden, jouw woning onderhouden en huis-
houdelijke activiteiten doen, gevaar inschatten en vermijden 
of contacten onderhouden met andere personen. In functie van 
de vastgestelde, verminderde zelfredzaamheid en afhankelijk 
van de gezinssamenstelling en het gezinskomen wordt er be-
rekend of iemand recht heeft op een zorgbudget. 
 
INTEGRATIETEGEMOETKOMING 
Heb je een handicap en ondervind je moeilijkheden bij het uit-
voeren van dagelijkse activiteiten, dan heb je wellicht vaak 
extra kosten om jezelf te kunnen behelpen. Een integratiete-
gemoetkoming kan je daarbij helpen om deze extra kosten te 
dragen. Je vindt er alles over op www.hamme.be/integratiete-
gemoetkoming. 
 
SOCIAAL TARIEF KINDEROPVANG 
Ouders die gebruik maken van een kinderopvangvoorziening 
voor baby’s en peuters waar een inkomensgerelateerde ou-
derbijdrage geldt, maken - onder bepaalde voorwaarden - aan-
spraak op het individueel verminderd tarief kinderopvang. Het 
individueel verminderd tarief geldt niet voor ouders die ge-
bruik maken van een opvang waar de ouderbijdrage vrij kan 
worden bepaald. 
 
PREMIE OUDERS/OPVOEDERS KINDEREN  
MET HANDICAP 
De gemeente Hamme kent aan ouders of opvoeders van kin-
deren met een handicap een jaarlijkse vergoeding toe. De ver-
goeding wordt enkel toegekend aan de ouders of opvoeders 
die thuis de verzorging of opvoeding van de betrokken persoon 
met beperking op zich nemen. De voorwaarden en aanvraag-
procedure kan je raadplegen op www.hamme.be/premie-ou-
ders-opvoeders-kinderen-met-handicap. 
 
PREMIE VEILIG WONEN 
Met ingang van 1 januari 2004 werd in het kader van de actie 
‘Veilig wonen’ een premie ingesteld. Enerzijds voor het onder-
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houd van schoorstenen, kachels en waterverwarmers (CO-pre-
ventie), anderzijds voor het plaatsen van hulpmiddelen (val-
preventie). De premie geldt voor werken die uitgevoerd zijn 
vanaf 1 januari van het aanvraagjaar. De premie moet je aan-
vragen in het jaar waarin de werken worden uitgevoerd. Raad-
pleeg de voorwaarden op www.hamme.be/premie-veilig-wonen. 
 
 

Energie 
 

Postadres: Marktplein 1 | 9220 Hamme 
Bezoekadres: AC Nieuwstraat (ingang via ‘t Peperholleken)  
tel. 052 47 55 31 | samenleving-gezin@hamme.be  
www.hamme.be/energie 

 
OPLAADPUNT GAS EN ELEKTRICITEIT 
Een oplaadpunt is een plaats waar je een budgetmeterkaart 
voor elektriciteit of gas kan opladen. Een budgetmeter is een 
elektriciteits- of aardgasmeter waarbij je op voorhand betaalt 
voor de elektriciteit of het aardgas dat je verbruikt. Er zijn 
aparte budgetmeters voor elektriciteit en voor gas. Personen 
die in hun woning een budgetmeter voor elektriciteit hebben, 
kunnen deze opladen in het oplaadpunt in AC Nieuwstraat. 
 
ENERGIESCANS 
De energiescanner gaat na waar kostbare energie verloren  
gaat in een huis of in een flat. Hij controleert ook je energie-
facturen en maakt op basis van alle gegevens een evaluatie. 
Voor sommige doelgroepen is de energiescan volledig  
gratis. De voorwaarden en procedure kan je nalezen op 
www.hamme.be/energiescans. 
 
VERWARMINGSTOELAGE SOCIAAL  
STOOKOLIEFONDS 
Het lokaal bestuur kent via het sociaal verwarmingsfonds een 
verwarmingstoelage toe aan personen met een laag inkomen 
die aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze tussenkomst 
geldt enkel wanneer er verwarmd wordt met huisbrandolie in 
bulk of aan de pomp, verwarmingspetroleum aan de pomp of 
bulkpropaangas aan huis geleverd. 
 

Woonhulp 
 

Postadres: Marktplein 1 | 9220 Hamme 
Bezoekadres: AC Nieuwstraat (ingang via ‘t Peperholleken)  
tel. 052 47 55 31 | samenleving-gezin@hamme.be  
www.hamme.be/woonhulp 

 
HUURADVIES VOOR HUURDERS 
Je kan op de dienst samenleving en gezin terecht met vragen 
over huurmoeilijkheden zoals opzeg, terugkrijgen van de waar-
borg, het niet uitvoeren van herstellingen, ... Je dient hiervoor 
persoonlijk contact op te nemen en de nodige documenten 
(huurcontract, briefwisseling, …) mee te brengen. Alle adviezen 
worden enkel persoonlijk aan de huurder meegedeeld.  
 
SOCIAAL VERHUURKANTOOR WOONAKSENT 
Het sociaal verhuurkantoor biedt woningen aan huurders die 
op de reguliere huurmarkt geen woning vinden. De dienst sa-
menleving en gezin zorgt voor de inschrijving op de wachtlijst. 
 
TIJDELIJKE OPVANG 
Een opvangwoning is een woning die het lokaal bestuur voor 
een korte periode verhuurt aan mensen die zich in een nood-
situatie bevinden. Deze opvang wordt georganiseerd voor per-
sonen die zich in een precaire woonsituatie bevinden door 
relationele problemen, woonwagenproblematiek, dakloosheid, 
een woningbrand, … In specifieke situaties of indien de op-
vangwoningen niet beschikbaar zijn, zoeken we naar een an-
dere oplossing: daklozencentra, centra voor crisisopvang, 
vluchthuizen, ... 
 
HULP BIJ UITHUISZETTING 
Wanneer je dreigt uit huis gezet te worden, dan kun je beroep 
doen op de dienst samenleving en gezin. Zij kunnen bemidde-
len om de uithuiszetting te voorkomen. Daarnaast kunnen we 
samen met jou op zoek gaan naar een gepaste opvang of huur-
woning. 
 
OPVANG VLUCHTELINGEN 
Ben je vluchteling en heb je materiële hulp nodig, dan kan je je 
wenden tot de dienst samenleving en gezin. Deze dienst orga-
niseert namelijk lokale opvanginitiatieven (LOI). Dat zijn ge-
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meubelde privéwoningen met de nodige voorzieningen, zodat 
je zelf kunt instaan voor jouw dagelijkse basisbehoeften. Je 
krijgt daarnaast ook sociale en medische begeleiding. Als 
vluchteling kun je zelf geen aanvraag indienen voor een LOI. 
De plaatsingen worden door de federale overheid bepaald. Het 
verblijf in een woning van het LOI is steeds tijdelijk. 
 
AANPAK SLECHTE WONINGEN 
Een woning moet voldoen aan minimale kwaliteitsvereisten. 
Blijkt dit niet het geval, dan kan de huurder of een belangheb-
bende via de dienst huisvesting van de gemeente kosteloos 
een procedure ongeschiktheid/onbewoonbaarheid opstarten. 
Meer info kan je nalezen op www.hamme.be/aanpak-slechte-
woningen. 
 

Poetsdienst 
 

Postadres: Marktplein 1 | 9220 Hamme 
Bezoekadres: AC Nieuwstraat (ingang via ‘t Peperholleken) 
tel. 052 47 55 31 | samenleving-gezin@hamme.be 
www.hamme.be/poetsdienst 

 
Wanneer je het zelfstandig onderhoud van jouw woning niet 
meer ziet zitten, dan kun je beroep doen op het diensten-
chequebedrijf. De poetshulp wordt aangeboden in blokken van 
4 uren wekelijks of om de 14 dagen. Neem contact met ons op 
zodat we samen je wensen, ons aanbod en de verdere proce-
dure kunnen overlopen. 
 
 

Juridisch advies 
 

Jurist 
Philippe Vlaeminck 
tel. 052 47 55 55 | phillippe.vlaeminck@hamme.be 
www.hamme.be/juridisch-advies 

 
De jurist verleent eerstelijnsrechtshulp aan alle inwoners van 
Hamme. Bij de jurist kan je terecht voor eenvoudige juridische 
vragen in verband met huur, echtscheiding, gerechtelijke pro-
cedures, erfenissen, contracten, … Of nog: moet ik antwoorden 
op deze brief? Kan ik nog iets ondernemen? Moet ik aanwezig 
zijn op de zitting? 

Het juridisch advies is geheel gratis. Cliënten kunnen niet ge-
weerd worden op basis van hun inkomen alhoewel het uiter-
aard de bedoeling is om deze eerstelijnshulp in eerste instantie 
toe te laten komen aan de sociaal zwakkeren. 
 
Personen die een gesprek willen met de jurist moeten een af-
spraak maken. De zittingen vinden plaats in de lokalen van het 
administratief centrum.  
 

Schuldbemiddeling 
 

Contactpersoon 
Evelien De Ryck  
tel. 052 47 55 56 | evelien.deryck@hamme.be 
www.hamme.be/schuldhulpverlening 

 
De dienst schuldbemiddeling functioneert onder de supervi-
sie van de jurist. De dienst schuldbemiddeling is een afzon-
derlijke entiteit binnen de dienst samenleving en gezin. Dit 
laatste brengt met zich mee dat de onpartijdigheid van de 
maatschappelijk werker-schuldbemiddelaar en de jurist-
schuldbemiddelaar kan worden gerespecteerd. 
 
De dienst schuldbemiddeling behandelt enkel dossiers die be-
antwoorden aan de voorwaarden die gesteld worden door de 
Wet op de Collectieve Schuldenregeling. De dienstverlening 
beperkt zich tot het opmaken van het verzoekschrift tot col-
lectieve schuldenregeling. Deze taak wordt waargenomen door 
een maatschappelijk werker erkend als schuldbemiddelaar en 
is gratis. De dienst schuldbemiddeling verstrekt ook dienstver-
lening met betrekking tot de Wet op het Consumentenkrediet 
bij moeilijke situaties. 
 
BUDGETBEHEER 
 

Contactpersoon 
Leen De Clercq 
tel. 052 47 55 53 | leen.declercq@hamme.be 
www.hamme.be/schuldbemiddeling 

 
Als je moeilijkheden hebt met het beheren van jouw budget, 
kan je een beroep doen op het budgetbeheer. Budgetbeheer 
gaat een stap verder dan budgetbegeleiding. Bij budgetbege-
leiding houd je jouw budget zelf volledig in handen, bij bud-
getbeheer wordt jouw budget beheerd door de 
maatschappelijk werkster. De maatschappelijk werkster bege-
leidt je bij jouw bestedingspatroon.  
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Sociaal ontmoetings- 
centrum ‘t Verhoog 
 
Het sociaal ontmoetingscentrum 't Verhoog is een plaats waar 
kansengroepen gebruik maken van de voedselbedeling, elkaar 
kunnen ontmoeten, vorming volgen en hun sociaal netwerk uit-
bouwen. Er zijn regelmatig activiteiten zoals kookworkshops, 
creanamiddagen, ... Vraag aan de maatschappelijk werk(st)er of 
je in aanmerking komt voor deze dienstverlening. 
 
‘T VERHOOG 
 

Hoogstraat 20 | 9220 Hamme  
tel. 052 47 55 46 | samenleving-gezin@hamme.be 

 
 
Openingsuren voedselbedeling 
Dinsdag 10.00 u. - 11.30 u.  
Vrijdag 10.00 u. - 11.30 u.  
 

Steunpunt O.O.G. 
 

Postadres: Marktplein 1 | 9220 Hamme 
Bezoekadres: AC Nieuwstraat (ingang via ’t Peperholleken) 
tel. 052 47 55 31 | samenleving-gezin@hamme.be 

 
Het Steunpunt Onderwijs, Opvoeding en Gezin is een initiatief 
van het Huis van het Kind. Je kan er op woensdag terecht met 
al je vragen over de opvoeding en het onderwijs van kinderen 
en jongeren. Jonge gezinnen kunnen er terecht voor het opha-
len van een geboortepakket. 
 
 

Wonen voor senioren 
WOONZORGCENTRUM MEULENBROEK 
 

Marktplein 23 | 9220 Hamme 
tel. 052 33 92 00 | receptiewzc@hamme.be 

 
Directeur 
Saskia Boone 

Ben je 65 jaar of ouder? Ben je afhankelijk van derden? Heb je 
nood aan zorg en ondersteuning, aan gezins- en huishoudelijke 
hulp en/of aan een aangepaste woonomgeving? Dan ben je bij 
woonzorgcentrum Meulenbroek aan het juiste adres. We zorgen 
ervoor dat jouw levenskwaliteit zoveel mogelijk behouden blijft. 
Wonen en zorg zijn enorm belangrijk en vormen een eenheid. 
 
Tal van activiteiten, de cafetaria en het seniorenrestaurant vor-
men ideale gelegenheden voor de buitenwereld om naar het 
woonzorgcentrum te komen. Er is een uitgebreide vrijwilligers-
werking aanwezig, met meer dan honderd vrijwilligers. 
 
Kortverblijf 
Het centrum voor kortverblijf (CVK) biedt jou tijdelijk opvang 
en verzorging aan, zowel overdag als ’s nachts. Je kan er voor 
een periode van max. 60 opeenvolgende dagen en max. 90 
dagen per jaar verblijven. Deze periode is op te splitsen in max. 
3 periodes. 
 
Het CVK is verbonden aan woonzorgcentrum Meulenbroek. De 
kortverblijven zijn geschikt voor 65-plussers die tijdelijk nood 
hebben aan zorg en opvang, buiten het thuismilieu. De oudere 
verblijft dag en nacht in het centrum.  
 
Een kortverblijf kan nodig zijn als de personen die je normaal 
thuis ondersteunen en/of verzorgen (familie of vrienden) dat 
een tijdje niet kunnen. Het CVK biedt zo een adempauze voor 
de mantelzorger. Het is ook een oplossing wanneer je een pe-
riode meer verzorging nodig hebt dan normaal. 
 
Verantwoordelijke opnames 
Lien Simoen 
tel. 052 33 92 06 | lien.simoen@hamme.be 
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DAGVERZORGINGSCENTRUM ‘DEN OEVER’ 
 

Marktplein 23 | 9220 Hamme 
tel. 052 33 92 25 | dvc.denoever@hamme.be 

 
Dagverzorgingscentrum Den Oever biedt jou overdag opvang en 
verzorging. Het centrum neemt dit tijdelijk over van de mensen 
die thuis voor jou zorgen. Op deze manier zorgt het dagverzor-
gingscentrum ervoor dat je langer thuis kan blijven wonen. 
 
Ben je 65 jaar of ouder? Dan kun je terecht in het dagverzor-
gingscentrum. Van deze leeftijdsgrens kan gemotiveerd wor-
den afgeweken. Je kunt één of meerdere dagen per week naar 
het dagverzorgingscentrum komen, hele of halve dagen. Je 
krijgt hulp bij alledaagse activiteiten en je kunt deelnemen aan 
revalidatie- en ontspanningsactiviteiten.  
 
Het begeleidingsteam van Den Oever bestaat uit een zorgkun-
dige, een verpleegkundige en een paramedicus. De dagprijs be-
draagt € 20,00 (maaltijd en drinken inbegrepen). De meeste 
mutualiteiten bieden een tussenkomst in de dagprijs aan. 
 
Openingsuren 
Van maandag tot en met vrijdag, telkens van 9.00 u. tot 17.00 u. 
 
 
ASSISTENTIEWONINGEN 
In een assistentiewoning woon je zelfstandig, eventueel met 
ondersteuning vanuit de thuiszorg en mantelzorg. Het is een 
woning die aangepast en veilig is: er zijn handgrepen in toilet 
en douche, er zijn weinig trappen en andere hindernissen. Een 
gemeenschappelijke ruimte maakt ontmoetingen tussen be-
woners, bezoekers en personeel mogelijk.  
 
Er is  een animatieaanbod voorzien vanuit het aanpalend woon-
zorgcentrum. Elke assistentiewoning is uitgerust met een inge-
richte keuken, geïntegreerd in de woonkamer, een slaapkamer, 
een aangepaste badkamer met douche en een berging. Indien 
gewenst kun je beroep doen op gemeenschappelijke diensten 
zoals poetshulp, warme maaltijden of thuisverpleging. In nood-
situaties kun je 24 op 24 uur beroep doen op een hulpverlener 
van het nabijgelegen woonzorgcentrum. 
 
Serviceflats 'De Durme' en 'Den Eendengaerd' 
Marktplein 23 | 9220 Hamme 
tel. 052 33 92 07 | suzanne.drieghe@hamme.be 
www.hamme.be/assistentiewoningen 
 

Serviceflats 'Den Craenevliet' 
Killestraat 33 | 9220 Hamme 
tel. 052 48 08 80 | wzcsintjozef@sintjozefmoerzeke.be 
www.hamme.be/assistentiewoningen 
 
Verantwoordelijke opnames 
tel. 052 33 92 07 | suzanne.drieghe@hamme.be 
 
VZW TRENTO 
Woonzorgcentrum Sint-Jozef 

Molenstraat 11 | 9220 Hamme 
tel. 052 48 08 80 | info@zorgnetwerktrento.be 
www.zorgnetwerktrento.be 

 
Dagverzorgingscentrum Ter Schorre 
 

De Braakstraat 6 bus 1 | 9220 Hamme 
tel. 09 225 78 83 | dvcterschorre@familiezorg.be 

 
 

Warme maaltijden 
 
SENIORENRESTAURANT 
 

Woonzorgcentrum Meulenbroek 
Marktplein 23 | 9220 Hamme 
tel. 052 33 92 00 | receptiewzc@hamme.be 

 
Niet alleen bewoners van de serviceflats ‘De Durme’ en ‘Den 
Eendengaerd’, maar ook alle 65-plussers van de gemeente kun-
nen er dagelijks een warme maaltijd gebruiken. 
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Het restaurant is niet alleen bedoeld voor ouderen voor wie 
koken en boodschappen doen moeilijk wordt, maar ook voor 
hen die niet graag alleen willen tafelen. Voor de maaltijd be-
taal je € 7,00, € 6,00 met OK-pas, inclusief water. De betaling 
gebeurt contant. Betalen met betaalkaarten is niet mogelijk. Het 
seniorenrestaurant is 7 dagen per week open, dus ook op zon- 
en feestdagen. Je kan de maaltijd gebruiken vanaf 12.00 u. tot 
13.00 u. Inschrijven vooraf is niet nodig. 
 
De maaltijden worden aangeboden via zelfbediening. Er is een 
dagelijks vooraf vastgesteld menu van 3 gangen (soep, hoofd- en 
nagerecht). Voor het dessert kan je kiezen uit een gevarieerd as-
sortiment (koek, fruit, pudding). Indien je een speciaal dieet volgt, 
doe je er best aan dit vooraf te melden aan de diëtiste. Die kan je 
bereiken via de keukendienst (tel. 052 33 92 10). 
 
DIENST WARME MAALTIJDEN 
 

Dienst samenleving en gezin 
tel. 052 47 55 31 | samenleving-gezin@hamme.be 

 
Personen die hun warme maaltijd zelf niet kunnen bereiden en 
daarvoor niet kunnen rekenen op familieleden of kennissen, 
kunnen terecht bij de dienst warme maaltijden die elke werk-
dag een warme maaltijd, koude schotel of dieetmaaltijd aan 
huis laat bezorgen. 
 
 

Kinderopvang 
 
KINDERDAGVERBLIJF ‘ZONNEBLOEM’ 
 

Damputstraat 39 | 9220 Hamme 
www.hamme.be/kinderdagverblijf-zonnebloem 

 
Verantwoordelijke 
Mieke Geerinckx 
tel. 052 47 55 58 | mieke.geerinckx@hamme.be 
 
Het kinderdagverblijf 'Zonnebloem', tijdelijk gevestigd in de 
Damputstraat, is officieel erkend door de dienst Kind&Gezin. 
Een uitgebreid en deskundig team van medewerkers zorgt da-
gelijks voor de opvang van kinderen tussen 2 en 36 maanden. 
De dagprijs is afhankelijk van het gezamenlijk belastbaar ge-
zinsinkomen en wordt bij ministerieel besluit vastgelegd. Op 
enkele sluitingsdagen na is 'Zonnebloem' elke werkdag open 
van 6.30 u. tot 18.30 u. 

BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG  
‘DE ROEFEL’ EN ‘DE KIEZEL’ 
 

IBO DE ROEFEL 
Hospitaalstraat 26 a | 9220 Hamme 

 
KINDERDAGVERBLIJF DE KIEZEL 
Meulenbroekstraat 26 | 9220 Hamme 
www.hamme.be/buitenschoolse-kinderopvang 

 
Verantwoordelijke 
Tamara Cooremans 
gsm 0472 72 00 58 | tamara.cooremans@hamme.be 
 
De Roefel en De Kiezel richten zich specifiek en exclusief op 
buitenschoolse opvang van kinderen in het kleuter- en basis-
onderwijs. 
 
De opvang is iedere schooldag geopend van na schooltijd tot 
18.30 u. Op woensdagmiddag van 12.00 u. tot 18.30 u. Op 
schoolvrije dagen en in de vakantieperiodes is de opvang ge-
opend van 7.00 u. tot 18.30 u. De kinderen dienen zelf hun 
lunchpakket naar de opvang mee te brengen. 
 
LOKET KINDEROPVANG 
Alle andere kinderopvangplaatsen, erkend door Kind&Gezin, 
kan je raadplegen via www.kindengezin.be/kinderopvang/ of 
via het digitaal loket Kinderopvang Hamme dat in 2021 wordt 
gelanceerd. 

© Strichfiguren.de-stock.adobe.com
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Bibliotheek 
 

HOOFDBIBLIOTHEEK 
Achterthof 94 | 9220 Hamme  
tel. 052 47 92 20 | bibliotheek@hamme.be 
hamme.bibliotheek.be |  BIB.Hamme 

 
NIEUW ADRES 
Najaar 2021 | Creatieve Campus, Marktplein 19 b 
 
Bibliothecaris 
Katrien Schroyens 
 
AFDELINGEN 
Volwassenen- en jeugdafdeling, krantenhoek, afdeling audio-
visuele media (AVM). 
 
AANBOD 
In de bibliotheek vind je boeken, strips, kranten, tijdschriften en 
dvd’s. In de hoofdbibliotheek kan je ook games ontlenen. Er zijn 
speciale collecties zoals Taalpunt, e-readers, dwarsliggers en 
grootletterboeken. Meer informatie hierover vind je in de on-
line catalogus.  
 
Zowel in Hamme als in Moerzeke kan je gratis gebruik maken 
van het internet. In Hamme kan je prints en kopieën maken. De 
tarieven vind je online en in de bibliotheek.  

De bibliotheek brengt boeken aan huis bij senioren, minderva-
liden of langdurig zieken die zelf niet meer naar de bibliotheek 
kunnen komen. Deze bib-aan-huis dienst wordt gratis aange-
boden.   
 
Maak een gratis account aan bij Mijn Bibliotheek om van thuis 
uit titels te verlengen en te reserveren, lijstjes te maken of be-
talingen uit te voeren. Mijn bibliotheek geeft je ook toegang tot 
Mijn leestipper. Deze website toont je elke maand titels uit de 
romancollectie van de bib die aansluiten bij je persoonlijke 
smaak.  
 
ACTIVITEITEN 
De bibliotheek heeft een leesclub, een schaakclub én een cre-
aclub. Elk jaar organiseert de bib meerdere losse activiteiten, 
zoals de Jeugdboekenmaand, digitale workshops, lezingen en 
klasactiviteiten. Meer info over al deze activiteiten vind je op de 
startpagina van de catalogus en op de Facebookpagina. 
 
Openingsuren 
Maandag gesloten 14.00 u. - 20.00 u. 
Dinsdag gesloten 14.00 u. - 20.00 u. 
Woensdag gesloten 14.00 u. - 20.00 u. 
Donderdag gesloten 14.00 u. - 20.00 u. 
Vrijdag 10.00 u. - 12.00 u. 14.00 u. - 17.00 u. 
Zaterdag 09.30 u. - 12.30 u. 
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UITLEENPOST MOERZEKE 
 

Vredestraat 3 | 9220 Hamme 
tel. 052 47 42 57 | bibliotheek@hamme.be 

 
Openingsuren 
Woensdag gesloten 14.00 u. - 17.00 u. 
Donderdag gesloten 18.00 u. - 20.00 u. 
Zaterdag 9.30 u. - 12.30 u. 
 
 

Cultureel Centrum  
Jan Tervaert 

VRIJETIJDSSITE KAAIPLEIN 
Kaaiplein 34 | 9220 Hamme 
tel. 052 48 09 48 | info@jantervaert.be  
www.jantervaert.be |   CCJanTervaert 

 
Directeur 
tel. 052 48 09 48 | directie@jantervaert.be 
 
Openingsuren 
maandag gesloten 
dinsdag 09.00 u. - 12.30 u. 13.30 u. - 16.00 u. 
woensdag gesloten 13.30 u. - 16.00 u. 
donderdag 09.00 u. - 12.30 u. 13.30 u. - 16.00 u. 
vrijdag 09.00 u. - 12.30 u. 13.30 u. - 16.00 u. 
 
CCJT biedt plaats aan iedereen die anderen wil ontmoeten en 
actief of passief wil deelnemen aan een uitgebreid cultureel 
leven, waarbij verenigingen, lokale organisatoren en de eigen 
programmering van het centrum gretig op elkaar inspelen. 
 
Theater, film, klassieke muziek, chanson, cabaret, rock, kunst 
voor kinderen, koffieconcerten, beeldende kunsten, ... alle gen-
res en alle leeftijden komen op één of andere manier aan bod. 
 



www.hamme.be

vrije tijd

33

CCJT stelt de infrastructuur ter beschikking voor culturele eve-
nementen. Ook voor de huur van zaal ‘Den Bond’, kan je terecht 
bij het secretariaat. 
 
CONTACTGEGEVENS 
Secretariaat, ticketverkoop en zaalverhuur 
ticket@jantervaert.be 
Coördinatie techniek 
techniek@jantervaert.be 
Coördinatie promotie en filmprogrammering 
info@jantervaert.be 
Stafmedewerker en jongerenprogrammering 
brigitte.verelst@jantervaert.be 
 
 

Cultuurdienst 

VRIJETIJDSSITE KAAIPLEIN 
Kaaiplein 34 | 9220 Hamme 
tel. 052 48 09 48 | cultuur@hamme.be 
www.hamme.be/cultuur 

 
Directeur cultuur 
tel. 052 48 09 48 | directie@jantervaert.be 
 
De cultuurdienst staat in voor de dienstverlening aan het soci-
aal-cultureel verenigingsleven en aan de individuele ‘cultuur-
gebruiker’. De dienst verzorgt ook het secretariaat van de 
cultuurraad en coördineert bij diverse culturele evenementen 

zoals Erfgoeddag, Vlaanderen Feest, Open Monumentendag, 
enz. Verenigingen en organisatoren van culturele evenemen-
ten kunnen hier terecht voor informatie over gemeentelijke 
ondersteuning. 
 
De gemeente voorziet in volgende culturele instellingen: cul-
tuurdienst, gemeenschapscentrum CC Jan Tervaert, ontmoe-
tingscentra, gemeentelijke openbare bibliotheek, Academie 
Hamme (zie bij ‘Onderwijs’). Tenslotte kan iedereen die dit 
wenst via de cultuurraad deelnemen aan de uitbouw van het 
cultuurbeleid. 
 
Openingsuren 
maandag gesloten 
dinsdag 09.00 u. - 12.30 u. 13.30 u. - 16.00 u. 
woensdag gesloten 13.30 u. - 16.00 u. 
donderdag 09.00 u. - 12.30 u. 13.30 u. - 16.00 u. 
vrijdag 09.00 u. - 12.30 u. 13.30 u. - 16.00 u. 
 
 

Gemeentelijke feestzaal  
'Den Bond’ 

De gemeentelijke feestzaal ‘Den Bond’ (Kleinhulst 4) staat als 
polyvalente ruimte ter beschikking van verenigingen, particu-
lieren en bedrijven. 
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 Info en huurvoorwaarden: 
CC Jan Tervaert 
Kaaiplein 34 | 9220 Hamme 
tel. 052 48 09 48 | ticket@jantervaert.be 

 
 

Feestzaal H@mbiance 

VRIJETIJDSSITE KAAIPLEIN 
Kaaiplein 35 | 9220 Hamme 

 
In feestzaal H@mbiance kan je terecht voor al jouw activiteiten: 
recepties, vormings- of infosessies, sport- of spelactiviteiten, 
eetfestijnen, concerten, fuiven, beurzen, … 
 

Info en huurvoorwaarden: 
Jeugddienst 
Kaaiplein 36 | 9220 Hamme 
tel. 052 47 56 25 | jeugd@hamme.be 

 

GOC De Reiger 
en GOC Ter Munken 

Het GOC De Reiger en het GOC Ter Munken staan als polyva-
lente ruimtes ter beschikking van verenigingen, particulieren 
en bedrijven. 
 
GOC DE REIGER 
Baasrodeveerstraat 8 | 9220 Hamme 
 

Info en huurvoorwaarden: 
Norbert Wuytack 
tel. 052 48 32 92 | dereiger-kastel@telenet.be  

 
GOC TER MUNKEN 
Scheldestraat 39 | 9220 Hamme 
 

Info en huurvoorwaarden: 
Jeugddienst 
Kaaiplein 36 | 9220 Hamme 
tel. 052 47 56 25 | jeugd@hamme.be 
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OC De Vrede 

Het ontmoetingscentrum ‘De Vrede’, Vredestraat 3 a, staat als 
polyvalente ruimte ter beschikking van de verenigingen. 
 

Info en huurvoorwaarden: 
Jeugddienst 
Kaaiplein 36 | 9220 Hamme 
tel. 052 47 56 25 | jeugd@hamme.be 

 
 

OC Neerlandt, Zogge 

Neerlandt z/n | 9220 Hamme 
 

Info en huurvoorwaarden: 
Marc Straetman 
Neerlandt 30 | 9220 Hamme 
tel. 052 47 02 40 

Jeugddienst 
 

VRIJETIJDSSITE KAAIPLEIN 
Kaaiplein 36 | 9220 Hamme 
tel. 052 47 56 25 | jeugd@hamme.be  
www.hamme.be/jeugd |   jeugddienst.hamme 

Samen met de schepen voor jeugd en de gemeentelijke jeugd-
raad staat de jeugddienst in voor de voorbereiding, de uitvoe-
ring en de evaluatie van het jeugdbeleid. Concreet houdt dit in: 
dienstverlening naar de jeugdverenigingen (subsidies, materi-
ële ondersteuning, huisvesting, kampvervoer, ...), organiseren 
van inspraak- en participatiemogelijkheden, aanspreekpunt en 
doorgeefluik, ondersteunen van de gemeentelijke jeugdraad 
en kinderraad, organiseren van diverse activiteiten (kindercar-
navalhappening, buitenspeeldag, Roefeldag, workshops, cul-
tuurkampen, …), beheer van gemeentelijke speelterreinen, … 
 
Openingsuren 
Maandag 09.00 u. - 12.00 u. gesloten 
Dinsdag 09.00 u. - 12.00 u. gesloten 
Woensdag 09.00 u. - 12.00 u. 13.30 u. - 16.30 u. 
Donderdag 09.00 u. - 12.00 u. gesloten 
Vrijdag 09.00 u. - 12.00 u. gesloten 
Zaterdag 09.00 u. - 12.00 u. gesloten 

(behalve in juli en augustus)
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Jeugdcentrum Den Appel 
 

VRIJETIJDSSITE KAAIPLEIN 
Kaaiplein 36 | 9220 Hamme 
tel. 052 47 56 25 | jeugd@hamme.be  
www.hamme.be/jeugd 

In het jeugdcentrum zijn de gemeentelijke jeugddienst en 
jeugdhuis ’t Klokhuis ondergebracht. Het centrum is uitgerust 
met een instuif, 2 polyvalente zalen en 2 repetitieruimten met 
meerdere bergingen. 
 
Organiseer hier een fuif, een optreden, een quiz of een andere 
leuke activiteit. De medewerkers van het jeugdhuis of de jeugd-
dienst helpen je graag verder. 
 
 

Skatepark Meulenbroek 
 

VRIJETIJDSSITE KAAIPLEIN 
tel. 052 47 56 25 | jeugd@hamme.be 

Het bestaande skatepark in Hamme heeft haar levensduur be-
reikt en werd om veiligheidsoverwegingen afgebroken. Het ge-
meentebestuur wil zich engageren om een nieuw skatepark 
aan te leggen. Heel deze procedure zal toch al snel enkele jaren 
in beslag nemen. Om de periode zonder skatepark te over-
bruggen stelt de jeugddienst Toernavies als alternatief voor. 
 
In project Toernavies hebben enkele Hamse jongeren met een 
passie voor skaten enkele skatetoestellen gebouwd. Ze hebben 
dit volledig zelf gerealiseerd onder begeleiding van een pro-
fessionele ontwerper en bouwer van skatetoestellen. 
 
Ontdek waar de toestellen te vinden zijn via de sociale media 
van Toernavies of Jeugddienst Hamme. 

vrije tijd
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Gemeentelijke speelterreinen 
Speelterrein Vlierkouter 
Vlierkouter | 9220 Hamme 
 
Speelterrein Prinses Josephine-Charlotte 
Kaaiplein | 9220 Hamme 
 
Speelterrein Leeuwerikenlaan 
Leeuwerikenlaan | 9220 Hamme 
 
Speelterrein Damputstraat 
Damputstraat | 9220 Hamme 
 
Speelterrein Zilverberk 
Zilverberkstraat | 9220 Hamme 
 
Speelterrein Groenstraat 
Groenstraat | 9220 Hamme 
 
Speelterrein De Braak 
Zogge | 9220 Hamme 
 
Speelterrein Sint-Anna 
Hollandshof | 9220 Hamme 
 
Speelterrein Kastel 
Scheldestraat | 9220 Hamme 

Musea 
 
MUSEUM VAN BOGAERT-WAUTERS 

De collectie Van Bogaert bestaat uit ruim 5.400 voorwerpen, 
die bijna alle afkomstig zijn uit de Durme- en Scheldehoek en 
gekenmerkt worden door een grote verscheidenheid.  
 
Openingsuren 
Enkel op afspraak via André Van Bossche (zie Heemkring  
Osschaert). 
 
HEEMKRING OSSCHAERT 
 

Voorzitter: André Van Bossche 
tel. 052 47 41 51 | andrevb@scarlet.be 
www.heemkringosschaert.be 

 
HUIZE VERMEIRE-LAGAE 
 

Slangstraat 53 | 9220 Hamme 
tel. 052 47 77 53 

 
Conservator: Jan Rosschaert | tel. 052 47 65 23 
 
De vlindertentoonstelling kan enkel bezichtigd worden op af-
spraak. 
 
PIUS X-KAPEL 
 

Kasteellaan 1 | 9220 Hamme 
tel. 052 47 81 95 
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Sportdienst 
 

VRIJETIJDSSITE KAAIPLEIN 
Kaaiplein 32 | 9220 Hamme 
tel. 052 47 63 74 | sport@hamme.be  
www.hamme.be/sport |   sportdienst.hamme 

 
De gemeentelijke sportdienst speelt een coördinerende rol  in 
het aanbod van sport aan alle doelgroepen van de bevolking. 
De sportdienst staat in voor de organisatie van omnisportkam-
pen voor de jeugd tijdens de schoolvakanties, de wandel-mee-
dag, de scholenloop, de jaarlijkse sportvedettenavond waarop 
de trofeeën van sportverdienste uitgereikt worden, de interge-
meentelijke petanque- en curvebowl-ontmoetingen, … De 
sportdienst beheert ook alle gemeentelijke sportaccommoda-
ties waaronder het gemeentelijk openluchtzwembad. 
 
Openingsuren: 
Maandag 09.00 u. - 12.00 u. 13.30 u. - 16.00 u. 
Dinsdag 09.00 u. - 12.00 u. 13.30 u. - 16.00 u. 
Woensdag 09.00 u. - 12.00 u. 13.30 u. - 16.00 u. 
Donderdag 09.00 u. - 12.00 u. 13.30 u. - 16.00 u. 
Vrijdag 09.00 u. - 12.00 u. 13.30 u. - 16.00 u. 
 

Gemeentelijke  
sportinfrastructuur 
 
SPORTHAL MEULENBROEK 

VRIJETIJDSSITE KAAIPLEIN 
Kaaiplein 32 | 9220 Hamme 
tel. 052 47 63 74 | sport@hamme.be  
www.hamme.be/sport 

 
Sporthal Meulenbroek beschikt over twee zalen, gekend als de 
groene en de blauwe zaal, en een danszaal. 
Het reserveren van de gemeentelijke sporthal Meulenbroek ge-
beurt bij de sportdienst. Je kan de beschikbaarheid van de ter-
reinen online raadplegen en een reservatieaanvraag doen via  
www.hamme.be/reservatieformulier-sporthal-meulenbroek-form.
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VERWARMD OPENLUCHTZWEMBAD 

Sportpleinstraat z/n | 9220 Hamme 
tel. 052 47 93 45 | zwembad@hamme.be 
www.hamme.be/zwembad 

 
Het gemeentelijk openluchtzwembad is open van begin mei 
tot begin september. Je kan er betalen met de ‘Payconiq by 
Bancontact-app’. 
 
Openingsuren (mei - juni - september) 
weekdagen: 10.00 u. - 17.45 u. 
avondopening op woensdag: 19.30 u. - 21.00 u. 
zaterdag, zondag en feestdagen: 10.00 u. - 17.45 u. 
 
Openingsuren (juli - augustus) 
weekdagen: 10.00 u. - 17.45 u. 

19.30 u. - 21.00 u. 
zaterdag, zondag en feestdagen: 10.00 u. - 20.00 u. 
 
ANDERE GEMEENTELIJKE  
SPORTINFRASTRUCTUREN 
Atletiek- en rugbysite 
Kaaiplein 27 | 9220 Hamme 
(atletiekpiste, rugbyveld, kaatsterrein, basketbalveld) 
 
Gemeentelijk sportcomplex Vigor Wuitens 
Sportpleinstraat 11 | 9220 Hamme 
(4 voetbalterreinen, 2 kunstgrasterreinen, zwembad, 5 tennis-
terreinen, 2 petanqueterreinen) 

Robur 
Kauterstraat | 9220 Hamme 
(2 voetbalterreinen) 
Moerheide | 9220 Hamme 
(2 voetbalterreinen) 
 
VKS Zogge 
Zogge | 9220 Hamme 
(2 voetbalterreinen) 
 
Sportterreinen Kastel 
Scheldestraat | 9220 Hamme 
(1 voetbalterrein, kaatsterrein, basketbalterrein, 1 outdoor 
kaatswand) 

Sportterreinen Vlierkouter 
Vlierkouter | 9220 Hamme 
(voetbalterrein, petanqueterrein) 
 
Sportterrein Tweebruggenplein 
Tweebruggenplein | 9220 Hamme 
(kaatsterrein) 
 
Sportterrein Koningsplein 
Koningsplein | 9220 Hamme 
(basketbalterrein en 2 petanqueterreinen) 
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Gemeentelijke visvijvers 
De Gespoelde Put in Moerzeke en Meulenbroek in Hamme. 
Voor de aanvraag van visverlof (vergunning) voor deze vijvers 
dien je je te richten tot de financiële dienst van de gemeente. 
Meer info kan je raadplegen op www.hamme.be/visvijvers. Voor 
een vergunning op openbare wateren richt je je tot het post-
kantoor. 
 
Voor inlichtingen en reservaties van de gemeentelijke sportin-
frastructuur kan je terecht bij de gemeentelijke sportdienst. 

Toerisme 
 

Marktplein 1 | 9220 Hamme  
tel. 052 47 55 30 | toerisme@hamme.be  
www.hamme.be/toerisme |  toerisme.hamme 

 
De dienst toerisme is gevestigd in het gemeentehuis van 
Hamme. Je kan er terecht voor alle toeristische informatie, 
zowel over Hamme en omgeving als over toeristische regio’s in 
ons land. 
 
Waarvoor kan je bij deze dienst terecht? 
• fietsenverhuur 
• de dienst toerisme beschikt over 16 damesfietsen, 10 he-

renfietsen en 6 tandems. De huurprijs bedraagt € 7,50 per 
dag voor de dames- en herenfietsen en € 10,00 per dag 
voor de tandems. De tandems worden gratis uitgeleend aan 
blinden, slechtzienden en hun begeleider. Fietsen dienen 
minstens 1 dag op voorhand gereserveerd te worden. 

• toeristische folders (brochure groepsuitstappen, toeristi-
sche brochure Hamme) 

• fietsroutes, wandelroutes 
 
Belangrijkste activiteiten 
• tweejaarlijkse fietszoektocht 
• organisatie 21 juliviering, 1 en 11 novemberviering 
• organisatie vuurwerk in Hamme en Moerzeke 
• Wuitensmarsen 
• Hamme culinair 
• Toeristische zomeruitstappen 
 

vrije tijd
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Veerdiensten 
 

De Vlaamse Waterweg N.V. 
tel. 011 29 84 00 | info@vlaamsewaterweg.be  
www.vlaamsewaterweg.be 

 
Voor de veerdiensten naar Tielrode, Weert & Baasrode bestaat 
er dezelfde regeling. Voor de veerdienst naar Mariekerke/Sint-
Amands is er een aangepaste regeling. 
 
HAMME - TIELRODE 
• Periode 1 april tot 30 september: 

- MA-VR: van 7.00 u. tot 20.00 u. 
- ZAT-, ZON- & FEESTDAGEN: van 9.00 u. tot 20.00 u. 

• Periode 1 oktober tot 31 maart: 
- MA-VR: van 7.00 u. tot 18.00 u. 
- ZAT-, ZON- & FEESTDAGEN: van 9.00 u. tot 18.00 u. 

 
Overzet op het uur en op het halfuur, geen overzet om 12.30 u. 
 
DRIEGOTEN - WEERT 
• Periode 1 april tot 30 september: 

- MA-VR: van 7.00 u. tot 20.00 u. 
- ZAT-, ZON- & FEESTDAGEN: van 9.00 u. tot 20.00 u. 

• Periode 1 oktober tot 31 maart: 
- MA-VR: van 7.00 u. tot 18.00 u. 
- ZAT-, ZON- & FEESTDAGEN: van 9.00 u. tot 18.00 u. 

 
Overzet op het uur en op het halfuur, geen overzet om 12.30 u. 
 
MOERZEKE-KASTEL -  
MARIEKERKE/SINT-AMANDS 
 

Toeristisch regime (2 veerdiensten): 
- Zat-, zon- en feestdagen van 1 april tot en met  

30 september.  
- Juli en augustus dagelijks. 
Binnen het toeristisch regime worden 2 vaartuigen  
ingezet. 

 

Veerboot 1: Moerzeke-Kastel - Sint-Amands 
• MA-VR: van 7.00 u. tot 20.00 u. 
• ZAT-, ZON- & FEESTDAGEN: van 9.00 u. tot 20.00 u. 
 
Overzet op het uur en op het halfuur. 
 
Veerboot 2: Moerzeke-Kastel - Mariekerke 
• MA-VR: van 7.00 u. tot 20.00 u. 
• ZAT-, ZON- & FEESTDAGEN: van 9.00 u. tot 20.00 u. 
 
Overzet op het uur en op het halfuur. 
 

Regulier regime (1 driehoeksveer): 
Alle dagen van 1 oktober tot en met 31 maart. 
Weekdagen van 1 april tot en met 30 september  
(uitgezonderd juli en augustus). 
Tijdens deze periode vaart er één veerboot die de drie  
steigers (Sint-Amands, Moerzeke-Kastel en Mariekerke) 
met elkaar verbindt. Tijdens deze periode vertrekt de  
veerboot vanuit Moerzeke-Kastel afwisselend naar Sint-
Amands en Mariekerke. 

 
• Periode van 1 oktober tot en met 31 maart: 

- MA-VR: van 7.00 u. tot 18.00 u. 
- ZAT-, ZON- & FEESTDAGEN: van 9.00 u. tot 18.00 u. 

• Periode van 1 april tot 30 september: 
- MA-VR: van 7.00 u. tot 20.00 u. 

 
Overzet op het uur en halfuur afwisselend tussen Moerzeke-Kas-
tel en Sint-Amands enerzijds en tussen Moerzeke-Kastel en Ma-
riekerke anderzijds. 
 
MOERZEKE-KASTEL - BAASRODE 
• Periode 1 april tot 30 september: 

- MA-VR: van 7.00 u. tot 20.00 u. 
- ZAT-, ZON- & FEESTDAGEN: van 9.00 u. tot 20.00 u. 

• Periode 1 oktober tot 31 maart: 
- MA-VR: van 7.00 u. tot 18.00 u. 
- ZAT-, ZON- & FEESTDAGEN: van 9.00 u. tot 18.00 u. 

 
Overzet op het uur en op het halfuur, geen overzet om 12.30 u.  
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Een evenement  
organiseren in Hamme 
 
EVENEMENT AANVRAGEN 
 

WERKGROEP NOODPLANNING EN EVENEMENTEN 
noodplanning@hamme.be 
www.hamme.be/evenement-melden 

 
Organiseer je een fuif of eender welk ander evenement, waar-
bij mogelijke hinder te verwachten is (bv. geluids- of verkeers-
hinder, …)? Vergeet dan niet je evenement minimum 3 maanden 
vooraf te melden aan het lokaal bestuur. 
Doordat jij, als organisator, en het gemeentebestuur vooraf een 
aantal afspraken maken en gegevens uitwisselen, verhoog je 
de slaagkansen van je fuif, festival, evenement, beurs, … We 
trachten zo werk te maken van een vriendelijk, veilig en trans-
parant feestklimaat voor de organisator, de bezoeker en de om-
wonenden. 
 
Hoe aanvragen? 
De aanvraagformulieren kan je downloaden via 
www.hamme.be/evenement-melden.  
 
EVENEMENT PROMOTEN 
UiT in Hamme 
 

Een activiteit invoeren: www.uitdatabank.be 
Activiteiten raadplegen: www.hamme.be/activiteiten 

 
Als je iets organiseert, wil je zoveel mogelijk mensen bereiken 
en zo goed mogelijk de aankondiging verspreiden. Het kan als 
je je activiteit invoert in de UiTdatabank. Sinds augustus 2008 
is de gemeente Hamme lid van het UiTnetwerk van Cultuur-
NetVlaanderen. Dankzij deze samenwerking verschijnen alle 

activiteiten (sport, cultuur, vrije tijd, toerisme, jeugd, …) in onze 
gemeente die ingevoerd zijn in de UiTdatabank in diverse agen-
da’s, o.a. in de agenda op de gemeentelijke website, evenals in 
het maandelijks infomagazine Haminfo. 
 
Elektronische informatieborden 
www.hamme.be/lichtkranten 
 
De informatieborden op het kruispunt N41/Biezestraat en 
N446/Ardoystraat dienen voor meldingen of aankondigingen 
die alle bewoners en passanten langs de invalswegen aanbe-
langen. Naast de meldingen van de administratieve diensten, 
lokale politie, ... stelt het lokaal bestuur dit ook open voor het 
lokale verenigingsleven. 
 
Hoe aanvragen? 
Vul het onlineformulier uiterlijk 14 dagen voor de activiteit in. 
Hou er wel rekening mee dat jouw aanvraag conform het re-
glement op het gebruik van de elektronische informatieborden 
dient te gebeuren. 
 
Aanplakborden 
www.hamme.be/aanplakborden 
 
Als je een evenement organiseert, heb je de mogelijkheid om 
promotie te maken langs de gemeentelijke openbare weg. Je 
dient op voorhand toelating te vragen aan het lokaal bestuur 
via het online formulier. 
 
Pers 
www.hamme.be/perslijst 
 
Wil je jouw evenement onder de aandacht brengen van de re-
gionale persmedewerkers? Stuur hen dan een mailtje met een 
uitnodiging, extra informatie over jouw event, een affiche, … Je 
kan een actuele perslijst downloaden van de website. 
 
 

Je vindt alle info op:  
www.hamme.be/evenement-organiseren 
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Gemeentelijk onderwijs 
 
GEMEENTELIJKE KLEUTERSCHOOL  
‘ONDERSTEBOVEN’ 
 

Kaaiplein 29 | 9220 Hamme 
tel. 052 48 03 82 
kleuterschoolondersteboven@hamme.be 
www.kleuterschoolondersteboven.be 

 
Directeur: Ann Van de Velde 
 
GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL  
‘DE DOBBELSTEEN’ 
 

Vredestraat 1 | 9220 Hamme 
tel. 052 47 36 30  
gemeenteschool.dedobbelsteen@hamme.be 
www.gemeenteschooldedobbelsteen.be 

 
Directeur: Sofie Dresselaers 
 
Afdelingen 
Kleuter- en lager onderwijs 
Ieder kind een positieve leerervaring bezorgen en vertrouwen 
geven in het eigen kunnen en in de toekomst. Daar gaan we voor! 
 
ACADEMIE HAMME 
Tijdens de realisatie van onze nieuwbouw op het Marktplein 
vind je ons secretariaat op de volgende tijdelijke locatie:  
 

Damputstraat 39 | 9220 Hamme 
tel. 052 47 83 84 | fax 052 48 42 26 
academie@hamme.be | www.academiehamme.be 

  AcademieHamme 
 
NIEUW ADRES  
Najaar 2021 | Creatieve Campus, Marktplein 20  
Openingsuren secretariaat 
Maandag 10.00 u. - 20.30 u. 
Dinsdag 12.30 u. - 20.30 u. 
Woensdag 10.00 u. - 20.30 u. 
Donderdag 12.30 u. - 20.30 u. 
Vrijdag 12.30 u. - 20.30 u. 
Zaterdag 08.30 u. - 13.00 u.  

De academie van Hamme biedt opleidingen aan in de beel-
dende kunst en in muziek, woord en dans. Leerlingen/cursis-
ten kunnen kiezen uit een waaier aan mogelijkheden in diverse 
artistieke richtingen. 
 
BEELDENDE KUNST 
Directeur: Wim Smet 
 
Hamme en Zele 
Beeldatelier 1e graad 6-7 jaar 
Beeldatelier 2e graad 8-11 jaar 
Beeldatelier 3e graad 12-17 jaar 
 
Hamme 
Digitaal beeldatelier 3e graad 12-17 jaar 
Initiatieatelier volwassenen vanaf 18 jaar 
Beeldhouwen, keramiek, tekenen,  
schilderen, levend model en cross-over vanaf 18 jaar 
Kunstgeschiedenis vanaf 18 jaar  
 
Vestigingsplaatsen  
Hamme centrum* 
Damputstraat 39 (keramiek en schilderkunst, kunstgeschiedenis, 
initiatieleer volwassenen) 
Hamme centrum* 
Kapellestraat 70 (beeldhouwkunst) 
Hamme centrum* 
Meulenbroekstraat 30 (1e en 2e graad)
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Hamme centrum* 
Hooirt 63 (digitaal beeldatelier, tekenen, levend model) 
Hamme Zilverberk  
Zilverberkstraat z.n.  (1e, 2e en 3e graad) 
Hamme Zogge  
Neerlandt 2 (1e, 2e en 3e graad) 
Hamme Moerzeke 
Vredestraat 3 a (1e, 2e en 3e graad) 
Zele centrum 
Lokerenbaan 43 (1e, 2e en 3e graad) 
Zele Avermaat 
Avermaat 135 a (1e en 2e graad) 
Zele Durmen 
Schoolstraat 2 (1e en 2e graad) 
Zele Kouter 
Koevliet 1 (1e en 2e graad) 
Zele Heikant  
Bosstraat 169 (1e en 2e graad) 
Zele Huivelde  
Huivelde 211 a (1e en 2e graad) 
 
* vanaf najaar 2021 op nieuw adres, Marktplein 20 
 
MUZIEK, WOORD EN DANS 
Directeur: Raf Vandermeulen 
 
De Academie voor Muziek, Woord en Dans biedt kinderen vanaf 
6 jaar en ook volwassenen een zeer verscheiden artistieke vor-
ming aan, in zowel klassieke richting als in jazz, pop, enz. 
 
Vestigingsplaatsen 
Hamme centrum* 
Damputstraat 39 (muziek) 
Hamme centrum* 
Peperstraat 16 (muziek) 
Hamme centrum * 
Meulenbroekstraat 28 (pop & jazz) 
Hamme Moerzeke 
Vredestraat 1 (muziek) 
Hamme Zogge 
Neerlandt 2 (muziek) 
JC Den Appel* 
Kaaiplein 36 (woord) 
Sporthal Meulenbroek* 
Kaaiplein 32 (dans) 

Go! ’t Veertje 
Pater Vertentenstraat (muziek) 
KOHa De 5-sprong 
Killestraat 43 (muziek) 
KOHa De 5-sprong  
Ganzenberg 6 (muziek) 
Sint-Pietersbandenkerk  
Marktplein (muziek) 
VBS De Zouaaf 
Evangeliestraat 85 (muziek) 
 
* vanaf najaar 2021 op nieuw adres, Marktplein 20 
  

Gemeenschapsonderwijs 
 
GO! LEEFSCHOOL ‘T VEERTJE 
 

Pater Vertentenstraat 2 a | 9220 Hamme 
tel. 052 34 38 30 
directie@gohamme.be | www.campus-go-hamme.be 

 
Directie: Iris Bréda - Bert Reyns 
 
Afdelingen 
Kleuter- en lager onderwijs 
 
GO! UNESCOSCHOOL STERRENBOS 
 

Zouavenstraat 1 a | 9220 Hamme 
tel. 052 49 97 20 
directie@gohamme.be | www.campus-go-hamme.be 

 
Directie: Iris Bréda - Bert Reyns 
 
Afdelingen 
Kleuter- en lager onderwijs 
 
GO! SPORTBASISSCHOOL IN BEWEGING 
 

Verbindingsstraat 66 | 9220 Hamme 
tel. 052 49 99 75 
directie@gohamme.be | www.campus-go-hamme.be 

 
Directie: Iris Bréda - Bert Reyns 
 
Afdelingen 
Kleuter- en lager onderwijs 
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GO! MIDDENSCHOOL MIRA 
 

Loystraat 70 | 9220 Hamme 
tel. 052 49 99 70  
info@gomira.be | www.middenschoolmira.be 

 
Directeur: Vincent Browet 
 
Afdelingen 
Secundair onderwijs: eerste en tweede graad 
 
CVO FOCUS - CAMPUS HAMME 
 

Verbindingsstraat 66 | 9220 Hamme 
tel. 052 72 72 25 
info@cvofocus.be | www.cvofocus.be 

 
Directeur: Manuela De Plucker 
 
GO! CLB PRISMA 
 

Adres hoofdzetel 
Grote Markt 25 | 9200 Dendermonde 
tel. 052 33 88 80 
info@go-clbprisma.be | www.go-clbprisma.be 

 
Openingsuren hoofdzetel 
Maandag 09.00 u. - 12.00 u. 13.00 u. - 16.00 u. 
Dinsdag 09.00 u. - 12.00 u. 13.00 u. - 16.00 u. 
Woensdag 09.00 u. - 12.00 u. 13.00 u. - 16.00 u. 
Donderdag 09.00 u. - 12.00 u. 13.00 u. - 16.00 u. 
Vrijdag 09.00 u. - 12.00 u. 13.00 u. - 16.00 u. 
 
Het CLB is na 16.00 u. bereikbaar op afspraak. 
 
CLB-WERKING 
Het CLB heeft als opdracht bij te dragen aan het welbevinden 
van de leerlingen nu en in de toekomst. De begeleiding spitst 
zich toe op de volgende domeinen: leren en studeren, de on-
derwijsloopbaan, psychisch en sociaal functioneren en de pre-
ventieve gezondheidszorg. Het CLB staat in voor de begeleiding 
van leerlingen in het gemeenschapsonderwijs en het PTI in 
Hamme. 
 
 

Provinciaal onderwijs 
 
RICHTPUNT CAMPUS HAMME 
 

Meulenbroekstraat 15 | 9220 Hamme 
tel. 052 47 83 54 
info@richtpunthamme.be | richtpunthamme.be 

 
Directeur: Greet Van Dender | directie@richtpunthamme.be 
 
Afdelingen 
Secundair onderwijs: eerste, tweede en derde graad + 7de 
specialisatie 
 
CVO GROEIPUNT 
 

Hooirt 63 | 9220 Hamme 
tel. 052 45 92 80 (secretariaat Zele) 
www.pcvogroeipunt.be 

 
 

Vrij onderwijs 
 
KOHA HEILIGE FAMILIE 
 

Dokter H. Hyleboslaan 1 | 9220 Hamme 
tel. 052 47 03 46 
heiligefamilie@kohamme.be | www.hfamhamme.be 

 
Directeur: Vera Vercauteren 
 
Afdelingen 
Kleuter- en lager onderwijs (1ste en 2de leerjaar) 
Dokter H. Hyleboslaan 1 | 9220 Hamme 
tel. 052 47 03 46  
Lager onderwijs (3de, 4de, 5de en 6de leerjaar) 
Broekstraat 228 | 9220 Hamme 
tel. 052 47 95 39 
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KOHA SINT-PIETER 
 

Slangstraat 12 | 9220 Hamme 
tel. 052 47 24 97 
h.vermeer@kohamme.be 
www.basisschoolstpieter.be 

 
Directeur: Hilde Vermeer 
 
Afdelingen 
Kleuter- en lager onderwijs (1ste en 2de leerjaar) 
De Ring 22 | 9220 Hamme 
tel. 052 47 20 56 
Lager onderwijs (3de, 4de, 5de en 6de leerjaar) 
Slangstraat 12 | 9220 Hamme 
tel. 052 47 24 97 
 
KOHA ZOUAAF 
 

Evangeliestraat 85 | 9220 Hamme 
tel. 052 47 03 45 
m.vercauteren@kohamme.be | www.zouaaf.be 

 
Directeur: Marc Vercauteren 
 
Afdelingen 
Kleuteronderwijs 
Toekomststraat 32 | 9220 Hamme 
tel. 052 47 03 45 
Lager onderwijs 
Evangeliestraat 85 | 9220 Hamme 
tel. 052 47 03 45 
 

KOHA DE 5-SPRONG 
 

Killestraat 43 | 9220 Hamme 
tel. 052 47 36 48  
k.dhollander@kohamme.be | www.de5sprong.be 

 
Directeur: Kathleen D’Hollander 
 
Afdelingen 
Kleuter- en lager onderwijs 
Killestraat 43 | 9220 Hamme 
tel. 052 47 36 48 
Kleuter- en lager onderwijs 
Ganzenberg 6 | 9220 Hamme 
tel. 052 48 30 37 
 
KOHA ZOGGE 
 

Zogge 18 | 9220 Hamme 
tel. 052 47 18 35 
r.buggenhout@kohamme.be | www.kohazogge.be 

 
Directeur: Rita Buggenhout 
 
Afdelingen 
Kleuter- en lager onderwijs (1ste leerjaar) 
Zogge 74 | 9220 Hamme 
Lager onderwijs (2de tot en met 6de leerjaar) 
Zogge 18 | 9220 Hamme 
 
KOHA SINT-ANNA 
 

Sint-Annastraat 167 | 9220 Hamme 
tel. 052 47 16 91 
r.buggenhout@kohamme.be  
www.sintannaschool-hamme.be 

 
Directeur: Rita Buggenhout 
 
Afdelingen 
Kleuter- en lager onderwijs 
Sint-Annastraat 167 | 9220 Hamme 
tel. 052 47 16 91 
Kleuteronderwijs 
Groeneboomgaardstraat 28 | 9220 Hamme 
tel. 052 47 63 55 
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KOHA HEILIG HART 
 

Slangstraat 12 | 9220 Hamme 
tel. 052 47 24 81 
heilighart@kohamme.be | www.kohamme.be 

 
Directeur: Caroline Berckmoes-Joos 
 
Afdeling 
Secundair onderwijs: eerste graad 
 
KOHA SINT-JOZEF 
 

Jagerstraat 5 | 9220 Hamme 
tel. 052 47 92 84 
sintjozef@kohamme.be | www.kohamme.be 

 
Directeur: Joost Onghena 
 
Afdelingen 
Secundair onderwijs: tweede en derde graad 
 
VRIJ CLB WAAS EN DENDER 
 

Grote Kaai 7 | 9160 Lokeren 
tel. 03 316 20 40 | lokeren@vclbwaasdender.be 

 
Het CLB is een onafhankelijke dienst die ter beschikking staat 
van leerlingen, ouders, leerkrachten en directies voor informa-
tie, advies en begeleiding. Je kan er terecht met vragen over 
opvoeding, studiekeuze, gezondheid, leren en ontwikkeling, 
persoonlijke of relationele ontwikkeling, welbevinden in de 
school en/of de klas. 
 
 

Andere onderwijsvormen 
 
LEERPUNT WAAS & DENDER CENTRUM VOOR 
BASISEDUCATIE VZW 
 

Maatschappelijke zetel 
Emiel Van Winckellaan 23 | 9200 Dendermonde 
tel. 052 25 82 78 | info@cbe9.be 
www.basiseducatie.be/leerpunt-waas-dender 

 
Leerpunt helpt je om in je eigen tempo je kennis op te frissen 
en te versterken. Dit kan op het vlak van taal, rekenen, compu-
ter of algemene vorming. Wat je leert is onmiddellijk bruikbaar: 
thuis, op je werk, tijdens je opleiding, in je dagelijkse leven. De 
cursussen gaan overdag of ’s avonds door. Deelnemen aan de 
cursussen is gratis. Je betaalt enkel een bijdrage voor het cur-
susmateriaal. 
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Alle info over het onderwijsaanbod in Hamme en 
het aanmeldingssysteem kan je raadplegen op 
www.naarschoolinhamme.be.
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Bouwen en Wonen 
 

Afdeling vergunningen 
Postadres: Marktplein 1 | 9220 Hamme 
Bezoekadres: AC Nieuwstraat (ingang via ‘t Peperholleken)  
tel. 052 47 55 00 | vergunningen@hamme.be 
www.hamme.be/bouwen-en-wonen 

 
Hamme is een aantrekkelijke woongemeente. Dat blijkt uit de 
voortdurende stijging van het aantal omgevingsaanvragen. Het 
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is een belangrijk be-
leidsdocument voor de verdere ruimtelijke ontwikkeling van 
onze gemeente. 
 
Sedert 1 januari 2018 worden alle aanvragen voor  
bouwen, verbouwen en verkavelen van gronden ingediend via 
www.omgevingsloketvlaanderen.be. Aanvragen indienen op 
papier is niet meer mogelijk. 
 
Vooraleer je een perceel grond of een gebouw aankoopt, vraag 
je best inlichtingen bij de dienst vergunningen. Het lokaal be-
stuur houdt alle plannen bij die op het gemeentelijke grond-
gebied betrekking hebben: gewestplan, bijzondere plannen van 
aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen, verkavelingsplannen, 
rooilijnplannen, verordeningen en ook onteigeningsplannen. 
 
Nuttige tips 
• Voor het controleren van de bouwlijn bij een nieuwbouw 

neem je best een week op voorhand contact op met de 
dienst vergunningen. De bouwwerken mogen niet eerder 
worden aangevat. 

• Als je tijdens de bouwwerken een deel van het voetpad 
of de openbare weg wil innemen, bv. voor het plaatsen  
van een stelling, het plaatsen van een container en de  
nodige signalisatie op de weg, dan vraag je hiervoor vooraf 
online een vergunning bij de dienst gemeentewerken: 
www.hamme.be/inname-openbaar-domein. 

• Een omgevingsvergunning wordt volledig digitaal afgehan-
deld. De uitvoering van de vergunde handelingen wordt  via 
het omgevingsloket opgevolgd. 

• Voor een aansluiting op de riolering neem je op voorhand 
contact op met Farys. Dit aanvraagformulier wordt mee op-
geladen via het omgevingsloket samen met de beslissing. 

 

Een omgevingsvergunning is in vele gevallen nodig. Het toe-
passingsgebied is evenwel een complexe materie. Meer infor-
matie vind je op www.omgevingsloketvlaanderen.be. Indien je 
twijfelt of je voor bepaalde werken een omgevingsvergunning 
nodig hebt, raadpleeg de afdeling vergunningen. 
 
Wie grond wil opdelen in 2 of meer onbebouwde loten en ver-
kopen als bouwgrond, moet een omgevingsvergunning voor 
verkavelen aanvragen. Daarvoor dien je altijd vooraf contact op 
te nemen met de afdeling vergunningen. 
 
Het college van burgemeester en schepenen beslist zelfstandig 
over een omgevingsvergunningsaanvraag. Voor sommige aan-
vragen is een openbaar onderzoek vereist. Tijdens dat onder-
zoek kunnen bezwaren ingediend worden door derden. Vaak 
moet ook advies gevraagd worden aan bevoegde administra-
ties. 
 
Het lokaal bestuur zal jouw aanvraag beoordelen, rekening 
houdend met: 
• de eventuele bezwaren 
• de eventuele adviezen 
• de voorschriften van gewestplan, ruimtelijk uitvoeringsplan, 

bijzonder plan van aanleg en/of verkaveling 
• de mogelijke hinder voor de buurt (privacy, inkijk, bouw-

diepte, terreinbezetting, ...) 
• de goede plaatselijke ordening 
• andere sectorale regelgeving (rooilijnendecreet, bosde-

creet, …) 
 
Daarna krijg je de beslissing van het schepencollege. Tegen de 
beslissing kunnen de aanvrager, derden of adviesinstanties be-
roep indienen bij de deputatie. 
 
Belangrijke tips 
Architect 
Indien je twijfelt of je voor bepaalde werken al dan niet een ar-
chitect nodig hebt, raadpleeg de afdeling vergunningen. 
 
Nutswerken 
Vóór je bouw- of verbouwingswerken uitvoert, neem je best 
contact op met de diensten voor de verdeling van gas, elektri-
citeit, water, telefoon en tv-distributie (adressen zie elders in 
deze infogids). Zelfbouwers doen er ook goed aan vooraf in-
lichtingen in te winnen bij de btw-administratie. 
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Werk met geregistreerde aannemers 
Iedereen die werkt met een niet-geregistreerde aannemer 
loopt risico's. Vraag jouw aannemer naar zijn registratienum-
mer. Ook aannemers van werken hebben er belang bij zich te 
laten registreren. 
 
Kadaster inlichten 
De eigenaar van een onroerend goed moet binnen de 30 dagen 
na de voltooiing van de bouw- of verbouwingswerken - op 
straffe van boete - de diensten van het kadaster in kennis stel-
len van de uitgevoerde werken. Dit kan door de lijst die je van 
het kadaster ontving, in te vullen en terug te sturen. 
 
Duurzaam bouwen 
Voor meer informatie over ‘duurzaam bouwen’ verwijzen we 
naar www.bouwwijs.be. 
 
Monumenten en Beschermde gebouwen 
Inventaris van het bouwkundig erfgoed 
Indien je wil weten of jouw eigendom al dan niet opgenomen 
is in de inventaris van het bouwkundig erfgoed dan kan je con-
tact opnemen met de dienst vergunningen. Opname in de in-
ventaris heeft immers een aantal gevolgen. 
 
 

Recyclagepark 
 

Industrieterrein Zwaarveld 56 | tel. 052 47 91 98 
recyclageparken@dds-verko.be | www.dds-verko.be 
Afspraken: www.dds-verko.be/aanvraag-recyclageparken 

 
Openingsuren - vrij toegankelijk 
woensdag 10.00 u. - 12.00 u. (*) 13.00 u. - 18.30 u. 
donderdag gesloten 13.00 u. - 18.30 u. 
 
(*) Enkel voor zelfstandigen die over een toegangspas be-
schikken. 
 
Openingsuren - op afspraak 
dinsdag gesloten 13.00 u. - 18.30 u. 
vrijdag gesloten 13.00 u. - 18.30 u. 
zaterdag 08.30 u. - 14.40 u. 
 
Raadpleeg voor de bijkomende sluitingsdagen altijd jouw op-
haalkalender. Je kan deze downloaden via www.dds-verko.be. 
Raadpleeg voor je bezoek aan het recyclagepark het reglement 
op de website van Verko. 

Composteren en  
kringlooptuinieren 

Ter hoogte van het recyclagepark 
Zwaarveld 56 | 9220 Hamme 
www.hamme.be/kringloopkrachten 

 
In onze gemeente is een team van kringloopkrachten actief. Dit 
team staat beginnende en gevorderde composteerders bij met 
allerlei weetjes en tips. De biologische kringloop omvat meer 
dan composteren alleen. Bij de kringloopkrachten kan je dan 
ook terecht met vragen over elk aspect van de kringloop: ver-
werken van gras, wijkcomposteren, thuiscomposteren, com-
postgebruik, mulching, snoeihout, moestuin, … 
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Gemeentelijke  
milieusubsidies 
• Subsidie voor het (her)aanleggen en/of onderhouden van 

kleine landschapselementen (hagen, houtkanten, knotbo-
men, bomenrijen, veedrinkpoelen, sloten en greppels, trage 
wegen) op onbebouwbare percelen in het landelijk gebied 

• Subsidie voor hemelwaterinstallatie 
• Subsidie voor de aanleg van groendaken 
• Subsidie voor het plaatsen van thermische zonne-installa-

ties en warmtepompsystemen 
• Subsidie voor de aankoop van natuurgebieden 
• Subsidie voor het aanbrengen van nestvoorziening(en) voor 

gierzwaluwen 
• Subsidie voor het behoud van een kolonie huis- of boeren-

zwaluwen 
• Subsidie voor het opruimen van zwerfvuil 
 
Voor meer informatie kan je terecht bij: 
Milieudienst | tel. 052 47 55 22 | www.hamme.be/leefmilieu 
 
 

Huisvestingspremies 
Bij bouwen, verbouwen, saneren, huren en voor het aanpassen 
van woningen aan de fysieke handicap van een inwonende, 
worden - onder bepaalde voorwaarden - door verschillende in-
stanties premies of tegemoetkomingen toegekend. 
 
Voor meer informatie verwijzen we je door naar: 
• www.fluvius.be 
• www.wonenvlaanderen.be 
• www.premiezoeker.be 
• www.bouwwijs.be 
• www.vlaanderen.be 
 

Gemeentelijke premies 
• Vernieuwbouwpremie 

Aanvraagformulieren en meer info bij dienst Vergunningen 
tel. 052 47 55 00 

• Premie ‘Veilig wonen’ 
Voor meer info:  
Dienst samenleving en gezin | tel. 052 47 55 00 
Daar kan je ook terecht voor huuradvies i.s.m. de Huurders-
bond. 

• De gemeente stelt in noodgevallen ook een gemeentelijk 
opvanghuis ter beschikking.  

 
 

Intercommunale VERKO 
 

Bevrijdingslaan 201 | 9200 Dendermonde 
tel. 052 21 39 91 | fax 052 20 01 42 
info@dds-verko.be | www.dds-verko.be 

 
De intercommunale Verko staat in voor: 
• de afvalinzameling in onze gemeenten. Iedereen ontvangt 

vóór het jaareinde gratis een afvalkalender in de brieven-
bus. Indien je geen kalender hebt gekregen of je jouw ka-
lender kwijt bent, vraag dan een nieuw exemplaar bij de 
gemeentelijke milieudienst; 

• het beheer en de uitbating van het recyclagepark; 
• de verwerking van de afvalstoffen afkomstig uit onze regio. 
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Intercommunale DDS 
 

Bevrijdingslaan 201 | 9200 Dendermonde 
tel. 052 21 39 91 | fax 052 20 01 42 
info@dds-verko.be | www.dds-verko.be 

 
De intercommunale DDS zorgt voor: 
• de verbeteringen aan de infrastructuur (waterwegen, ge-

wone wegen, rioleringen, bruggen, spoorwegen e.a.) in de 
regio; 

• de ruimtelijke ordening van de regio; 
• de aanleg en de uitbating van bedrijventerreinen in de 

regio om de tewerkstelling te bevorderen; 
• de aanleg van woonvoorzieningen, sociale verkavelingen 

en het bouwen van koop- en huurwoningen om de kwanti-
teit en de kwaliteit van het wonen in de regio te verbeteren. 

 
 
 

Polderbesturen 
POLDER SCHELDE DURME OOST 
 

Secretariaat: 
Dorp 1 | 9220 Hamme 
tel. 052 41 25 99 | poldersdo@skynet.be 

 
Dijkgraaf 
Bob Dierick 

 
Ontvanger-griffier 
Stijn Windey 

 
POLDER TUSSEN SCHELDE EN DURME 
 

Secretariaat: 
Vicus Pontrave 32 | 9250 Waasmunster 
tel. 052 46 38 79 | polder.scheldedurme@telenet.be 

 
Dijkgraaf 
Philip Van Damme 

 
Ontvanger-griffier 
Ilse Van Dijck
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Parkeren in Hamme 
 
Het parkeerbeleid in Hamme wordt gehandhaafd door de con-
cessiehouder Indigo Park Belgium. 
 
BETALENDE ZONE 
Parkeer je je wagen in de betalende zone, dan zal je logischer-
wijs moeten betalen (max. € 1,00 per uur). Je kan je parkeer-
sessie betalen aan de automaat, per sms of via app met een 
provider naar keuze: 4411, Yellowbrick, Parkmobile, EasyPark 
of OPnGO. Zo verlies je geen tijd aan de automaat en betaal je 
bovendien per minuut. 
 
De betalende zone is geldig van maandag tot en met vrijdag, 
telkens van 9.00 u. tot 18.00 u. en zaterdag van 9.00 u. tot 
17.00 u. (excl. feestdagen en 11 juli). Ook gratis kortparkeren 
(max. 15 min.) in de betalende zone blijft mogelijk. Hiervoor 
volg je de instructies op de parkeerautomaat om een gratis tic-
ket te bekomen. 
 
SHOP&GO 
Moet je nog snel even boodschappen doen in het centrum? 
Dan kan je je auto parkeren op één van onze Shop&Go-plaat-
sen. Op deze parkeerplaatsen kan je 30 min. gratis parkeren 
(zonder ticket of parkeerschijf).  
 
Wie toch langer parkeert, zal een retributiebon ontvangen. De 
Shop&Go-plaatsen zijn uitgerust met ingebouwde sensoren, 
die automatisch na 30 minuten een signaal uitsturen naar een 
parkeerwachter in de buurt. De Shop&Go-plaatsen zijn geldig 
van maandag tot en met zaterdag, telkens van 9.00 u. tot 18.00 
u. (excl. feestdagen en 11 juli). 
 
BLAUWE ZONE 
In de blauwe zone dien je te parkeren met je parkeerschijf. 
Deze zones herken je aan het verkeersbord E9a blauwe zone 
(met afbeelding parkeerschijf). De blauwe zone is geldig van 
maandag tot en met zaterdag, telkens van 9.00 u. tot 18.00 u. 
(excl. feestdagen en 11 juli). 

Je parkeerschijf dient het uur van aankomst aan te geven. Je 
dient de parkeerplaats uiterlijk te verlaten bij het verstrijken 
van de toegestane parkeerperiode (max. 2 u.). 
 
RETRIBUTIE 
Plaats je geen geldig parkeerbewijs, ligt het bewijs niet lees-
baar achter de voorruit van jouw wagen of is de toegelaten par-
keerduur verstreken? Dan kan je een retributiebon van € 25,00 
ontvangen. Je mag met deze bon de hele dag parkeren (par-
keertijd niet overdraagbaar naar de volgende dag). De retribu-
tiebon dient binnen de 5 daaropvolgende kalenderdagen 
betaald te worden. Dit kan ook online via www.streeteo.com. 
 
PARKINGS IN HET CENTRUM 
• Parking Nieuwstraat (ondergronds) | Nieuwstraat 15 

Open 24/24, elektrisch opladen voertuig mogelijk 
Uitbater: Indigo Park Belgium NV 
Info: www.hamme.be/parking-nieuwstraat 

• Parking Zwaarveld  
Bewaakte parkeerplaatsen voor grote en kleine bedrijfs-
voertuigen en mobilhomes 
Open: enkel toegankelijk met badge 
Uitbater: Hamse Investeringsmaatschappij 
Info: www.hamme.be/parking-zwaarveld 

• Parking Hamveer 
Kampeerautoterrein site Mirabrug 
Open: parkeerduur max. 48 u., gratis parkeren 
Info: www.hamme.be/kampeerautoterrein-mirabrug 

• Parking Hoogstraat 
• Parking Tweebruggenplein 
• Parking Vrijetijdssite Kaaiplein 
• Parking Kaaiplein 
• Parking Slangstraat 
• Parking Marktplein (ondergronds - 2022) 
• Parking Meulenbroekstraat (najaar 2021) 
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Dienst lokale economie 
 

Postadres: Marktplein 1 | 9220 Hamme 
Bezoekadres: AC Nieuwstraat (ingang via ‘t Peperholleken) 
tel. 052 47 55 26 | economie@hamme.be  
www.hamme.be/ondernemer 

 
De dienst lokale economie zorgt in samenwerking met alle be-
trokken partijen voor de ontwikkeling en uitvoering van een 
doeltreffend economisch beleid dat erop gericht is gunstige 
randvoorwaarden te creëren waardoor economische initiatie-
ven (handel, diensten, bedrijvigheid, horeca, … ) worden on-
dersteund of aangetrokken.  
 
 

Hulp aan zelfstandigen 
 

Philippe Vlaeminck  
tel. 052 47 55 55 | philippe.vlaeminck@hamme.be 
Evelien De Ryck  
tel. 052 47 55 56 | evelien.deryck@hamme.be 
www.dyzo.be 

 
Het lokaal bestuur werkt samen met vzw Dyzo. Dyzo begeleidt 
zelfstandigen in moeilijkheden en geeft ondersteuning, advies 
en begeleiding.  
 
Heb je als zelfstandige hulp of advies nodig? Dan kan je contact 
opnemen met onze juridische dienst. Onze medewerkers gaan 
discreet om met jouw vraag naar ondersteuning, ze zijn ook ge-
bonden aan het beroepsgeheim. 
 
 

Markten en foren 
 
Postadres: Marktplein 1 | 9220 Hamme 
Bezoekadres: AC Nieuwstraat (ingang via ‘t Peperholleken)  
tel. 052 47 55 26 | markten@hamme.be 

 
De dienst markten en foren organiseert de wekelijkse zater-
dagmarkt, deels de jaarmarkt in Hamme-centrum, de kerstmarkt 

en de verschillende foren. Daarnaast zijn er nog volgende an-
dere markten: 
• Wekelijkse markt met antiquiteiten en tweedehandsartike-

len 
- Timmy D’Hoey 

Toekomststraat 30 | 9220 Hamme | gsm 0485 98 68 09 
- Julien Mettepenningen 

Kaaiplein 3 a | 9220 Hamme | tel. 052 47 27 56 
• Zomerbraderij laatste vrijdag van juni 

Dienst lokale economie | tel. 052 47 55 26  
economie@hamme.be 

 
 

Businessclub  
Zwaarveld Hamme 
 

www.businessclubzwaarveld.be 
 
De Businessclub Zwaarveld Hamme werd in januari 2009 op-
gericht en heeft als doelstelling het stimuleren van de samen-
horigheid van de bedrijven die gevestigd zijn in het 
industrieterrein Zwaarveld. Ervaringsuitwisseling en interbe-
drijfssamenwerking levert niet alleen diverse voordelen op 
voor de aanwezige bedrijven maar zorgt tevens voor een opti-
maal ondernemersklimaat en een verbeterende kwaliteit op 
het bedrijventerrein. 

© Ele�onoreH - stock.adobe.com
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BizLocator 
www.hamme.be/bizlocator 
 
BizLocator is het kanaal dat ondernemers helpt in de zoektocht 
naar een passende bedrijfslocatie, in nauwe samenwerking met 
de dienst lokale economie en het Agentschap Innoveren & On-
dernemen. Op dit platform wordt het aanbod van vastgoed-
professionals gebundeld; of het nu om een kantoor, een 
industrieel of handelspand, een bedrijfsgrond, een horecapand 
of om pop-up vastgoed gaat. 
 
 

Maatwerkbedrijf 
De Kemphaan 

 
De Kemphaan vzw 
Aartstraat 57 | 9220 Hamme 
tel. 052 49 94 40 
info@dekemphaan.be 
www.dekemphaan.be 

 
De doelstelling en opdracht van het maatwerkbedrijf is het bij-
dragen tot de integratie van personen met een handicap door 
het verschaffen van aangepaste en kwaliteitsvolle arbeid in een 
beschermd milieu. 

vzw OTC 
 

Hospitaalstraat 26 | 9220 Hamme 
gsm 0474 88 92 55 | info@spoor2.be 

 
Bij vzw OTC stellen we mensen met beperkte kansen op de ar-
beidsmarkt tewerk in o.a. de poetsdienst voor particulieren en 
schoonmaak bij bedrijven. 
 
 

vzw Ondernemend Hamme 
 

EVA-vzw Ondernemend Hamme 
Marktplein 1 | 9220 Hamme 
economie@hamme.be  
www.hamme.be/ondernemend-hamme 

 
EVA-vzw Ondernemend Hamme wil door het organiseren of on-
dersteunen van diverse acties op een actieve manier bijdragen 
tot een ondernemers- en winkelvriendelijk imago van de ge-
meente. Daarnaast treedt EVA-vzw Ondernemend Hamme op 
als adviesorgaan voor het domein economie. 
 
De kadobon van vzw Ondernemend Hamme 
De kadobon wordt uitgegeven ter waarde van 5, 10 en 25 euro 
en kan bij de vaste verdeelpunten worden aangekocht. Kado-
bonnen op factuur kunnen worden aangekocht via de dienst 
lokale economie.  
 
Het gebruik van de kadobon is zowel voor de klant als voor de 
handelaar helder en gebruiksvriendelijk. De kadobon blijft na 
aankoop één jaar geldig en kan enkel ingeruild worden bij de 
handelaars op het grondgebied van de gemeente en bij de 
marktkramers op de zaterdagmarkt. 
 
Verdeelpunten 
• Onthaal AC Nieuwstraat | Nieuwstraat 11 
• Spar | Geemstraat 31 
• Moese Drankencentrale | St.-Martensommegangstraat 41 
• Firma Van Der Stockt | Zogge 17 
• JDC Electronics | Biezestraat 22 
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VDAB 
 

VDAB 
Gratis servicelijn 0800 30 700  
(8.00 u. - 19.00 u.) 
info@vdab.be  
www.vdab.be/oost-vlaanderen 

 
Bij de VDAB (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Be-
roepsopleiding) kan je terecht voor een inschrijving als werk-
zoekende, informatie over opleidingen en werkaanbiedingen, 
individuele begeleiding naar werk, … 
 

Werkwinkel Dendermonde 
Geldroplaan 1, 9200 Dendermonde 
tel. 052 25 91 00 | werkwinkelswaasendender@vdab.be 

 
Werkwinkel Sint-Niklaas 
Noordlaan 4, 9100 Sint-Niklaas 
tel. 03 780 38 00 | werkwinkelswaasendender@vdab.be 

 
Werkwinkel Hamme-Waasmunster 
Meulenbroekstraat 2 | 9220 Hamme 

 
Je kan in de werkwinkel in 
Hamme enkel terecht als een 
bemiddelaar je een uitnodi-
ging heeft gestuurd. 
 
 

Wijk-werken 
Op 1 januari 2018 trad de wetgeving rond 
wijk-werken in voege en vervangt sindsdien 
het PWA. Wijk-werken is een activerings-
maatregel voor werkzoekenden en leefloon-
gerechtigden met een grote afstand tot de 
arbeidsmarkt. Via dit systeem krijgen deze 
mensen als wijk-werker de kans om een aan-
tal relevante ervaringen op te doen én om competenties en at-
titudes te verwerven. Het doel van wijk-werken is de doelgroep 
te versterken op de arbeidsmarkt.  
 

Via wijk-werken kan een wijk-werker een aantal uren per week, 
met een maximum van 60 uur per maand en 630 uur per jaar, 
ervaring opdoen binnen een aantal activiteiten die aansluiten 
bij zijn professionele ambities. Na maximaal een jaar zou de 
wijk-werker klaar moeten zijn voor een volgende stap in zijn 
traject naar werk.  
 
Wijk-werkopdrachten kunnen zijn: klein tuinonderhoud, kleine 
herstellingswerken aan de woning, kinder- of bejaardenhulp. 
Naast privépersonen kunnen ook niet-commerciële verenigin-
gen, vzw’s, scholen, de lokale overheid en land- en tuinbouw-
bedrijven voor bepaalde occasionele activiteiten een beroep 
doen op wijk-werken. 
 

Wijk-werken: 
gsm 0472 19 69 85 | wijkwerken@hamme.be 

 
 

Aanverwante diensten 
 

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) - kantoor  
Dendermonde 
Geldroplaan 5 | 9200 Dendermonde 
tel. 02 515 44 44 | www.rva.be 

 
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) - kantoor  
Sint-Niklaas 
Plezantstraat 159 | 9100 Sint-Niklaas 
tel. 02 515 44 44 | www.rva.be 

 
VDAB Opleidingscentrum Hamme 
Meulenbroekstraat 2 | 9220 Hamme 
tel. 052 49 90 00 | www.vdab.be 
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Brandweer 
 

Hulpverleningszone Oost 
Noordlaan 33 | 9200 Dendermonde 
tel. 052 25 07 80 | oost.brandweerzone.be  
 
Secretariaat: administratie@zoneoost.be 
Brandpreventie: preventie@zoneoost.be 
Brandpreventieadvies: bpa@zoneoost.be 
Boekhouding: boekhouding@zoneoost.be 

 

 

 
Openingsuren 
Maandag tot  
donderdag 9.00 u. - 12.00 u. 13.00 u. - 15.00 u. 
Vrijdag 9.00 u. - 12.00 u. gesloten  
 
Dringende brandweerhulp:  
112 voor brandweer en/of ambulance 
 
Op de website van Hulpverleningszone Oost vind je de web-
formulieren voor de aanvraag van niet-dringende tussenkom-
sten zoals wespenverdelging, wateroverlast en stormschade. 
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Lokale politie  
Hamme - Waasmunster 
 

Meulenbroekstraat 22 | 9220 Hamme 
tel. 052 25 71 01 
www.lokalepolitie.be/5435 

 
Korpschef: hoofdcommissaris Maria De Sterck 
 
Openingsuren 
Maandag 8.00 u. tot 20.00 u. 
Dinsdag 8.00 u. tot 18.00 u. 
Woensdag 8.00 u. tot 18.00 u. 
Donderdag 8.00 u. tot 18.00 u. 
Vrijdag 8.00 u. tot 18.00 u. 
Zaterdag 8.00 u. tot 18.00 u. 
Zondag 9.00 u. tot 14.00 u. 
 
Dringende politiehulp: bel 101 (of 112) 

 

WIJKAGENTEN 
Coördinator: Hoofdinspecteur Glen Colman 
Meulenbroekstraat 22 | 9220 Hamme 
tel. 052 25 71 01 
 
Voor de gedetailleerde stratenindeling van de wijkagenten ver-
wijzen we naar de website van de politie. 
 
Wijk Hamme-centrum: 
Philip De Wilde 
gsm 0477 81 05 08 
philip.dewilde@police.belgium.eu 
Vanaf mei 2021 wordt Kristof Van Den Eynde wijkinspecteur 
van deze wijk. 
 
Wijk Hamme-centrum (o.m. Zouaafwijk): 
Ann Van Den Bossche 
gsm 0477 81 04 88  
ann.vandenbossche@police.belgium.eu  
 
Wijk Hamme-centrum (o.m. H. Familiewijk): 
Kathleen Schiettecat 
gsm 0477 81 04 96  
kathleen.schiettecat@police.belgium.eu 
 
Wijk Hamme-centrum: 
Kristoff De Schepper 
gsm 0477 81 05 22  
kristoff.deschepper@police.belgium.eu 
 
Wijk Sint-Anna: 
Annabel Beozière 
gsm 0477 81 06 49 
annabel.beoziere@police.belgium.eu 
Vanaf mei 2021 wordt Philip De Wilde wijkinspecteur van deze 
wijk. 
 
Wijk Moerzeke en Kastel: 
Danny Verbeke 
gsm 0477 81 05 63  
danny.verbeke@police.belgium.eu 
 
Wijk Zwaarveld en omgeving en Hamme-Zogge: 
Dirk Maes 
gsm 0477 81 05 98 
dirk.maes@police.belgium.eu 
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Rode Kruis 
 

Afdeling Hamme - Elversele 
Meulenbroekstraat 1 b | 9220 Hamme 
tel. 052 47 73 12 | gsm 0470 18 84 86 
rodekruis.be/hamme 
Openingsuren: enkel na afspraak. 

 
Rode Kruis Hamme werkt volledig dankzij de inzet van vrijwil-
ligers, mensen die een groot deel van hun vrije tijd gebruiken 
om anderen belangeloos te helpen.  
 
Wil je als organisator van een evenement beroep doen op het 
Rode Kruis voor de inrichting van een hulppost, neem dan ten 
laatste zes weken voor de activiteit contact op met Niels De 
Geeter, verantwoordelijke voor de hulpdienst. Ook voor het 
ontlenen van kwalitatief hulpmateriaal (krukken, rolstoel, hoog-
laagbed, …) kan je terecht bij onze afdeling. 
 
Contactpersonen en diensten 
Ziekenvervoer (niet-dringend) | tel. 105 
 
Voorzitter 
Dirk Van Beem  
gsm 0470 18 84 87  
voorzitter@hamme.rodekruis.be  
 
Ondervoorzitter  
Pieterjan De Boeck  
gsm 0471 47 26 63  
ondervoorzitter@hamme.rodekruis.be  
 
Ondervoorzitter - Secretaris 
Hans Vereecken 
gsm 0477 59 84 28 
secretaris@hamme.rodekruis.be 
 
Hoofdarts 
Dimitri Walschap 
tel. 09 329 49 55 
arts@hamme.rodekruis.be 
 
Penningmeester  
Dirk Van de Velde  
gsm 0479 70 08 37  
penningmeester@hamme.rodekruis.be

Hulpdienst 
Niels De Geeter 
gsm 0475 93 90 25 
hulpdienst@hamme.rodekruis.be 
 
Bloedafname 
Annelyse Mertens 
gsm 0470 18 84 86 
bloed@hamme.rodekruis.be 
 
Vorming  
Bernadette Roesems  
gsm 0474 23 87 05  
vorming@hamme.rodekruis.be  
 
Jeugd Rode Kruis 
Natasha Van de Velde 
gsm 0474 78 16 63 
jeugd@hamme.rodekruis.be 
 
Animatoren zorgen ervoor dat kinderen van 6 tot 16 jaar, om 
de veertien dagen, actief kunnen deelnemen aan allerlei acti-
viteiten. Hiernaast zijn er ook lessen en is er het tiendaagse on-
overtroffen zomerkamp. 
 
Sociale Hulpverlening  
Natalie De Clercq  
gsm 0486 33 05 13  
socialehulpverlening@hamme.rodekruis.be  
 
Pipe Band  
Luc Van de Velde  
gsm 0476 68 35 36  
pipeband@hamme.rodekruis.be 
 
Uitleendienst Hamme  
Annelyse Mertens  
gsm 0470 18 84 86  
 
Uitleendienst Moerzeke (na afspraak) 
Fam. Van Hoywegen - Willaert 
Bootdijkstraat 57 c 
gsm 0478 74 23 15 | tel. 052 48 11 76  
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Gemeentelijke noodplanning: 
wat, wie, hoe en waarom? 
 
Een ramp of een noodsituatie is onvoorspelbaar. Een efficiënte 
aanpak kan de gevolgen inperken. Dit vergt een nauwe en 
vlotte samenwerking tussen de betrokken disciplines zoals 
brandweer, politie, communicatie, civiele bescherming, … In-
formeren, voorbereidingen treffen en oefenen zijn hierbij van 
cruciaal belang. Daarom richtte Hamme een gemeentelijke vei-
ligheidscel op. 
 
VEILIGHEIDSCEL 
De organisatie van de noodplanning wordt voorbereid door de 
gemeentelijke veiligheidscel. De gemeentelijke veiligheidscel 
is samengesteld uit de burgemeester, de noodplanningscoör-
dinator, de postoverste van brandweer Hulpverleningszone 
Oost, de korpschef van de lokale politiezone, de federaal ge-
zondheidsinspecteur, een vertegenwoordiger van de civiele be-
scherming, een vertegenwoordiger van het Rode Kruis 

Vlaanderen en een communicatiedeskundige van de gemeente. 
De veiligheidscel staat in voor de redactie en de actualisering 
van de nood- en interventieplannen. Zij zal tevens initiatieven 
nemen voor het organiseren van oefeningen om de noodplan-
ning uit te testen en te evalueren, coördineert de veiligheid 
rond evenementen in Hamme en staat in voor de opmaak van 
een risicoinventaris en -analyse voor het grondgebied van de 
gemeente.  
 
WERKGROEP NOODPLANNING  
EN EVENEMENTEN 
De werkgroep bereidt de vergaderingen van de veiligheidscel 
voor en coördineert de opmaak en actualisatie van het alge-
meen nood- en interventieplan (ANIP) en de bijzondere nood- 
en interventieplannen (BNIP). De werkgroep behandelt tevens 
alle aanvragen voor evenementen, wint de nodige adviezen in 
en formuleert randvoorwaarden inzake veiligheid, geluid, mo-
biliteit, sterke drankvergunning, ...  
 

Organiseer je zelf een evenement? Lees meer op pag. 42  
of op www.hamme.be/evenement-organiseren. 

veiligheid
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Meteen verwittigd  
bij een noodsituatie 

Een grote brand, een overstroming of een stroomonderbreking? 
Bij een noodsituatie in onze gemeente, willen we jou graag snel 
verwittigen. Daarom maakt onze gemeente gebruik van BE-
Alert, een systeem dat je meteen op de hoogte stelt van een 
noodsituatie via sms, e-mail of telefoon. 
 
BE-ALERT 
BE-Alert is een GRATIS alarmeringssysteem waarmee de over-
heid jou verwittigt en de nodige instructies geeft bij een nood-
situatie. Dankzij BE-Alert, kan een burgemeester, de gouverneur 
of de Minister van Binnenlandse Zaken een bericht uitsturen 
naar iedereen waarop de noodsituatie impact heeft. Zo krijgen 
alle betrokken inwoners snel de nodige aanbevelingen (bv. 
ramen en deuren sluiten bij een brand). Officiële, correcte in-
formatie, direct van de bron. 
 
BE-Alert gebruikt verschillende kanalen om jou te waarschu-
wen. Je kan een BE-Alertbericht ontvangen via een sms, een ge-
sproken bericht via een vaste telefoonlijn of een e-mail. 

LAAT JE WAARSCHUWEN, WAAR JE OOK BENT 
Een burgemeester, gouverneur of de Minister van Binnenlandse 
Zaken kan een alarm verzenden op basis van een adressenlijst. 
Daarom is het heel belangrijk dat je je inschrijft op BE-Alert. Je 
kan verschillende adressen en verschillende telefoonnummers 
registreren: je domicilieadres, het adres van je werk of de 
school van jouw kinderen, … Registreer alle adressen en je blijft 
steeds op de hoogte.  
 
Bij een grote noodsituatie, kan er ook een bericht worden uit-
gestuurd op basis van locatie. Iedereen die fysiek aanwezig is 
in die zone krijgt dan een sms. Dit systeem is uniek in België. Zo 
kan je dus ook verwittigd worden als je bijvoorbeeld een dagje 
aan zee bent, aanwezig bent op een festival, …  

  
SCHRIJF JE VANDAAG NOG IN! 
Je kan je heel gemakkelijk GRATIS registreren op www.be-
alert.be. Vul het inschrijvingsformulier zo volledig mogelijk in.
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Apothekers 
Coop-apotheek 
Nieuwstraat 17/01 | tel. 052 47 82 84 
De Bruyne 
Stuyfbergen 10 | tel. 052 48 30 65 
Delrue 
Marktplein 16 | tel. 052 47 70 75 
MRZK apotheek 
Dorp 9-11 | tel. 052 47 04 02 
D’Hondt 
Filip De Pillecynlaan 1 | tel. 052 47 83 86 
D’Hooghe 
Nijverheidstraat 7 | tel. 052 47 93 78 
Duopharm 
Hoogstraat 1 | tel. 052 47 74 47 
HC Pharma 
Kapellestraat 55 | tel. 052 47 78 86 
Quintelier 
Zogge 6 | tel. 052 47 03 25 
Windey 
Slangstraat 15 | tel. 052 47 73 74 
 
 
APOTHEKERS VAN WACHT 
 

Apotheker met DAGWACHT (van 09.00 u. tot 22.00 u.) 
• Je kan de lijst raadplegen die in elke apotheek wordt 

uitgehangen. 
• Je kan bellen naar het nummer 0903 99 000  

(1,50 euro/min.). 
• Je kan de website www.apotheek.be raadplegen. 
• Je kan de gratis app downloaden van de website  

www.apotheek.be. 
 

Apotheker met NACHTWACHT  
(vanaf 22.00 u. tot 09.00 u.) 
• Bellen naar het nummer 03 369 79 99 

(politie Sint-Niklaas) 
• Bellen naar het nummer 0903 99 000  

(1,50 euro/min.) 

Bedrijvencentrum 
 

ID+ART COLLECTIEF 
Sint-Jansstraat 27 | 9220 Hamme 
gsm 0476 28 31 94 | info@idcollectief.be 
idcollectief.be 

 
Aangeboden diensten 
Ter beschikking stellen van tentoonstellingsruimte. 
 
 

bpost 
 

Meulenbroekstraat 18 | 9220 Hamme 
www.bpost.be 

 
Klantendienst | tel. 02 201 23 45 

Aangeboden diensten: universele postdiensten, postbedeling 
en verkoop bankproducten. 
 
Openingsuren 
Maandag 09.30 u. - 12.30 u. 13.30 u. - 17.00 u. 
Dinsdag 09.30 u. - 12.30 u. 13.30 u. - 18.00 u. 
Woensdag 09.30 u. - 12.30 u. 13.30 u. - 17.00 u. 
Donderdag 09.30 u. - 12.30 u. 13.30 u. - 18.00 u. 
Vrijdag 09.30 u. - 12.30 u. 13.30 u. - 17.00 u. 
Zaterdag 09.30 u. - 13.00 u. Gesloten 
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Carnaval 
Hamme is een belangrijke carnavalgemeente in de regio. De 
gemeente heeft op dit vlak een jarenlange traditie. De jaarlijkse 
‘Wuitensfeesten’ zorgen met halfvasten gedurende drie dagen 
voor leute en volksvermaak. 
 
WUITENSFEESTEN 
 

Etienne De Loose 
Damstraat 16 | 9220 Hamme 
gsm 0475 91 93 99 
info@wuitensfeesten.be | www.wuitensfeesten.be 

 
CARNAVAL MOERZEKE - KASTEL 
 

Andries De Corte 
Tuinbouwlaan 21 | 9220 Hamme 
gsm 0486 08 22 13 | decorte-vos1@hotmail.com 

Centra maatschappelijk  
werk 
Deze centra helpen o.a. zieken, mensen met een handicap en 
bejaarden inzake ziekteverzekering en sociale wetgeving. Je 
kan hier terecht met vragen over o.a. pensioen, verhoogde ge-
zinsvergoeding, aangepaste opvang, kortverblijf voor zwaar 
hulpbehoevenden, dagopvang zieke kinderen, ... Voor informa-
tie over financiële tegemoetkomingen inzake thuiszorg neem 
je best contact op met de mutualiteit van je keuze of met de 
dienst samenleving en gezin. 

Christelijke Mutualiteit | tel. 03 760 38 11 
Familiezorg O-Vl. | tel. 052 35 72 00 
Liberale Mutualiteit | tel. 052 48 04 46 
Onafhankelijk Ziekenfonds | tel. 03 201 85 55 
Socialistische Mutualiteit | tel. 09 333 55 00 
 
 

De Zonnige Woonst cvba 

Sociale Huisvestingsmaatschappij 
Rozenhoed 1 | 9220 Hamme 
tel. 052 47 04 71 
info@dezonnigewoonst.be | www.dezonnigewoonst.be 

 
De Zonnige Woonst biedt betaalbare en kwaliteitsvolle wonin-
gen aan in een aangename buurt voor mensen met woonnood. 
 
 

FLUVIUS 
Voor alle informatie in verband met elektriciteit en aardgas kan 
je terecht bij: 
 

Klantenkantoor Sint-Niklaas 
Heistraat 88 | 9100 Sint-Niklaas 

 
Klantenkantoor Lokeren 
Oud-Strijderslaan 3 | 9160 Lokeren 
www.fluvius.be 

 
DIENSTVERLENING 
Algemeen nummer | tel. 078 35 35 34 
Storingen en defecten | tel. 078 35 35 00 
Storingen en defecten voor mensen met een spraak- of  
gehoorstoornis | sms naar 8635 
Gasreuk | tel. 0800 65 0 65 
Kapotte straatlampen | online melden op www.fluvius.be 
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FOD Financiën 
 
DIRECTE BELASTINGEN 
 

Particulieren 
FOD Financiën - Particulieren beheer 
P Centrum Dendermonde | Team 6 
Driekoningenstraat 4 bus 1 | 9100 St-Niklaas 
tel.  02 575 35 10 
p.denderm.team6@minfin.fed.be 

 
KMO 
Algemene Administratie van de Fiscaliteit 
Centrum kmo aalst - beheer team 7 
Driekoningenstraat 4 | 9100 Sint-Niklaas 
tel. 02 578 00 00 | kmo.aalst.team7@minfin.fed.be 

 
Grote onderneming 
Algemene Administratie van de Fiscaliteit 
Centrum go beheer & gespecialiseerde controles -  
beheer 3 
Kruidtuinlaan 50 bus 3353 | 1000 Brussel 
oge.beheer.gestion3@minfin.fed.be 

 
VERKEERSBELASTING 
 

Vlaamse Belastingsdienst - Verkeersbelastingen 
Vaartstraat 16 | 9300 Aalst 
tel. 1700 | http://belastingen.vlaanderen.be 

 
 

AGB Hamse  
Investeringsmaatschappij 
 

Maatschappelijke zetel: 
Marktplein 1 | 9220 Hamme 
tel. 052 47 56 12 | him@hamme.be 
www.hamme.be/agb-him 

 
Directiecomité: 
Voorzitter: Jan De Graef 
Ondervoorzitter: Ann Verschelden 
Bestuurders: Koen Mettepenningen - André Raemdonck 
Directeur: Nadine Luckx 
 
 

Huisartsen 
Anné Nathalie 
Aartstraat 7 | tel. 052 47 96 92 
Beysens Bruno 
Burg. Lemmensstraat 51 | tel. 052 47 78 26 
De Letter Bart 
Aartstraat 7 | tel. 052 47 96 92 
Dierick Michael 
Killestraat 17 d | tel. 052 47 63 20 
Dierickx Anneloor 
Aubroeckstraat 18 a | tel. 052 48 34 62 
Dupont Kamiel 
Aubroeckstraat 18 a | tel. 052 48 34 62 
Eemans Elisabeth 
Aartstraat 7 | tel. 052 47 96 92 
Goemaere Bartel 
Priester E. Poppestraat 24 b | tel. 052 48 11 80 
Holvoet Wilfried 
Loystraat 106 | tel. 052 38 13 00 
Joostens Karel 
Loystraat 163 | tel. 052 47 12 63 
Naudts Herman 
Loystraat 106 | tel. 052 38 13 00 
Noppen Inge 
Zogge 127 | tel. 052 38 07 35 
Plezantstraat 13 | tel. 052 47 74 54 
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Peeters Kris (sportarts) 
Nijverheidstraat 64 | gsm 0494 37 85 20 
Rombaut Els 
Priester E. Poppestraat 24 b | tel. 052 48 11 80 
Scheers Leen 
Priester E. Poppestraat 24 b | tel. 052 48 11 80 
Sengeleng Jan 
Sint-Annastraat 165 | tel. 052 48 03 20 
Smits Veerle 
Plezantstraat 13 | tel. 052 47 74 54 
Vanderbauwede Tim 
Plezantstraat 4 | tel. 052 55 92 99 
Vander Stichele Elisa 
Aartstraat 7 | tel. 052 47 96 92 
Van Driessche Manu 
Loystraat 106 | tel. 052 38 13 00 
Van der Cruyssen Stef 
Loystraat 106 | tel. 052 38 13 00 
Veirman Leen 
Aartstraat 7 | tel. 052 47 96 92 
Welvaert Koert 
Loystraat 106 | tel. 052 38 13 00 
 
DOKTERS VAN WACHT 
 
Weekwachtdienst Hamme 

 
Om op weekdagen de arts met wachtdienst te raad- 
plegen bel je het nummer 052 47 36 36. 

 
Huisartsenwachtpost Vehamed 
 

Kroonveldlaan 40 d | 9200 Dendermonde 
tel. 052 73 01 00 
http://huisartsenwachtpostvehamed.eu 

 
De huisartsenwachtpost is een samenwerkingsverband tussen 
de huisartsen van Hamme en de omliggende gemeenten. Je 
kan er terecht voor medische hulp, geen spoedgevallen, tijdens 
het weekend en op feestdagen. 
 
Wanneer je het nummer belt van de wachtpost zal een ont-
haalbediende je vragen om jouw gegevens door te geven, de 
reden van jouw oproep en de naam van jouw huisarts. De ont-
haalbediende geeft je een tijdstip waarop je mag langskomen 
voor de consultatie. 

Waarvoor kan je niet terecht in de wachtpost? 
• niet-dringende medische problemen 
• hernieuwen van medicatie- of kinesitherapievoorschriften 
• gezondheids- en sportattesten  
 
Openingsuren 
Weekend van vrijdagavond 19.00 u. tot  

maandagochtend 8.00 u. 
Feestdagen vanaf 19.00 u. de dag voordien tot 8.00 u.  

de dag erna 
 
Dringende medische hulp 
Medische Spoeddienst | tel. 100 (of 112) 
 
 

Huurdersbond 
 

Abindonstraat 99 | 9100 Sint-Niklaas 
tel. 03 778 36 90 
huurdersbond@sint-niklaas.be 

 
De dienst samenleving en gezin werkt nauw samen met de 
Huurdersbond. Wie een beroep wenst te doen op de Huur-
dersbond neemt best eerst contact op met de dienst samenle-
ving en gezin. Je kan er gratis een lidkaart krijgen van de 
Huurdersbond. De Huurdersbond Waasland vzw geeft infor-
matie en advies aan huurders over huurproblemen en -wetge-
ving. 
 

Justitie 
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VREDEGERECHT 
 

Meulenbroekstraat 20 | 9220 Hamme 
tel. 052 25 01 80 | vred.hamme@just.fgov.be 
www.rechtbanken-tribunaux.be 

 
Openingsuren griffie 
Maandag tot vrijdag van 8.30 u. tot 12.30 u. en van 13.30 u. tot 
16.00 u. 
 
POLITIERECHTBANK 
 

Noordlaan 31 bus 3 | 9200 Dendermonde 
tel. 052 25 96 20 (griffie) 
politierechtbank.dendermonde@just.fgov.be 

 
Parket Oost-Vlaanderen afdeling Dendermonde 
Zwarte Zusterstraat 2-4-6 | 9200 Dendermonde 
tel. 052 25 15 11 

 
RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG 
 

Gerechtsgebouw 
Justitieplein 1 | 9200 Dendermonde 
Griffie-onthaal tel. 052 26 07 11 

 
RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG -  
SECTIE JEUGD 
 

Leopold-III-laan 97 | 9200 Dendermonde 
tel. 052 25 92 20 

 
 

Kind&Gezin 
 
CONSULTATIEBUREAU KIND&GEZIN 
Het consultatiebureau voor kinderen van 0 tot 3 jaar is geves-
tigd in Hoogstraat 20 te Hamme. Raadpleging enkel na af-
spraak. De Kind&Gezin-lijn is er voor al jouw vragen of het 
maken van afspraken: bel 078 150 100 (elke werkdag van 8.00 
u. tot 20.00 u.) ofwel via e-mail info@kindengezin.be. 
 

KINDEROPVANG 
Alle kinderopvangplaatsen in de gemeente Hamme,  
erkend door Kind&Gezin, kan je raadplegen via  
www.kindengezin.be/kinderopvang/. 
 
 

Openbaar vervoer ‘De Lijn’ 
 

Brusselsesteenweg 361 | 9050 Gentbrugge 
ovl@delijn.be | www.delijn.be 
tel. Algemeen 09 211 91 11 
tel. LijnInfo 070 220 200 
tel. Belbuscentrale 09 211 91 91 

 
Openingsuren 
Belbuscentrale 
Op weekdagen van 6.00 u. tot 20.00 u., op zaterdag, zon- en 
feestdagen van 8.00 u. tot 15.00 u. 
 
De LijnInfo 
Op weekdagen van 7.00 u. tot 18.00 u., op zaterdag van 10.00 
u. tot 18.00 u., gesloten op zon- en feestdagen. 
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Oxfam Wereldwinkel 
 

Marktplein 14 | 9220 Hamme 
gsm 0498 59 73 11 | hamme@oww.be 
www.wereldwinkelhamme.be 

 
Openingsuren 
Van woensdag tot en met vrijdag van 14.00 u. tot 17.00 u. 
Op zaterdag van 9.30 u. tot 12.30 u. en van 14.00 u. tot 17.00 u. 
 
 

Parochies 
 
SINT-PIETERS BANDEN  
(HAMME-CENTRUM) 
E.H. Luc Engels 
tel. 052 47 72 62 
gsm 0476 63 49 15 
lucas_engels@skynet.be 
 
HEILIGE FAMILIE 
Pastoor André De Rechter 
tel. 052 47 72 56 
gsm 0478 34 88 87 
andrederechter@telenet.be 
 
Ferdi D’Hooge 
tel. 052 52 43 84 
 
HEILIG HART 
Katrien De Cock 
tel. 052 47 83 69 | katrien@malfliet.be 
 
ONZE-LIEVE-VROUW  
HULP DER CHRISTENEN ZOGGE 
Pastoor André De Rechter 
tel. 052 47 72 56 
gsm 0478 34 88 87 
andrederechter@telenet.be 
 
Christine Bogaert 
tel. 052 47 02 40 
christine_bogaert@telenet.be © Nadezhda1906 - stock.adobe.com
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SINT-ANNA 
Pastoor André De Rechter 
tel. 052 47 72 56 
gsm 0478 34 88 87 
andrederechter@telenet.be 
 
Leona Van Erdeghem 
tel. 052 47 69 25 
leonavanerdeghem@skynet.be 
 
SINT-MARTINUS MOERZEKE 
Pastoor André De Rechter 
tel. 052 47 72 56 
gsm 0478 34 88 87 
andrederechter@telenet.be 
 
SINT-JOZEF KASTEL 
Pastoor André De Rechter 
tel. 052 47 72 56 
gsm 0478 34 88 87 
andrederechter@telenet.be 
 
SECRETARIAAT PAROCHIE  
HAMME-WAASMUNSTER 
Slangstraat 12 | 9220 Hamme 
tel. 052 46 66 26 
parochie.hammewaasmunster@kerknet.be 
 
PRIESTER POPPEKAPEL 
Rector: E.H. Edward Janssens 
tel. 03 344 92 15 | eduard.janssens6@telenet.be 
Secretariaat E. Poppecomité 
tel. 052 47 81 95 | priester.poppe@edpnet.be 

Provincie Oost-Vlaanderen 
 
PROVINCIEBESTUUR OOST-VLAANDEREN 
 

Gouvernementstraat 1 | 9000 Gent 
tel. 09 267 80 00 
gratis infonummer: 0800 94 808 
info@oost-vlaanderen.be  
www.oost-vlaanderen.be 

 
PROVINCIALE UITLEENDIENST  
OOST-VLAANDEREN 
 

Administratie en hoofdmagazijn: 
Kapiteinstraat 55 | 9000 Gent 
tel. 09 253 40 38 
uitleendienst.provincie@oost-vlaanderen.be 

 
Regionale magazijnen 
Industriepark-Noord 4 | 9100 Sint-Niklaas 
tel. 03 776 94 39 
uitleendienst.provincie@oost-vlaanderen.be 

 
Zakkaai 27 | 9500 Geraardsbergen 
tel. 054 41 27 35 

 
 

Spoor2 
 

Zwaarveld 57 | 9220 Hamme 
tel. 052 48 00 60 | fax 052 48 14 70 
onthaal@spoor2.be | www.spoor2.be 
Directeur: Aart Lehembre 

 
Spoor2 is een belangrijke speler op het 
veld van de sociale economie in de regio 
met een 300-tal medewerkers. Het biedt 
duurzame tewerkstelling en opleiding 
aan kansengroepen in de diverse pro-
jecten: kringloop, groenafdeling, strijka-
telier, horeca, hout en renovatie. 
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Langdurig werklozen tewerkstellen in een beschermde, maar 
professionele omgeving en binnen een bedrijfsklimaat waarbij 
arbeid op maat van de doelgroepwerknemer voorrang krijgt op 
het bedrijfseconomisch aspect, is de rode draad in de missie 
en visie van Spoor2. 
 
KRINGWINKELS 
• Kringwinkel Hamme 

Zwaarveld 57 | 9220 Hamme | tel. 052 48 04 12 
Doorlopend open van maandag tot en met zaterdag van 
9.30 u. tot 17.30 u. 

 
• Kringwinkel Puurs 

Hoogstraat 17 | 2870 Puurs | tel. 03 889 63 30 
Doorlopend open van maandag tot en met zaterdag van 
9.30 u. tot 17.30 u. 

 
• Kringwinkel Zele 

Heikensstraat 1 b | 9240 Zele | tel. 052 44 53 93 
Doorlopend open van maandag tot en met zaterdag van 
9.30 u. tot 17.30 u. 

 
• Kringwinkel Bornem 

Rijksweg 7 | 2880 Bornem | tel. 03 889 29 93 
Doorlopend open van maandag tot en met zaterdag van 
9.30 u. tot 17.30 u. 

 
KILOSJOP 
Zwaarveld 57 | 9220 Hamme  
Doorlopend open van 10.00 u. tot 16.30 u., van maandag tot 
vrijdag. Op zaterdag open van 9.30 u. tot 17.30 u. 
 
INBOEDELSERVICE 
Wij maken jouw hele huis leeg en laten het veegschoon achter. 
Voor een offerte en informatie kan je terecht op het algemeen 
nummer 052 48 00 60. 
 
WASGOED - NAAIATELIER 
Kouterstraat 5 | 9140 Temse | tel. 052 48 00 60 
 
Wassen en strijken van werfkledij, bed- en tafellinnen voor be-
drijven, overheids- en zorginstellingen.  
 

KAFFEE SOCIAL 
Zwaarveld 57 | 9220 Hamme 
www.spoor2.be/diensten/kaffeesocial 
 
In KaffeeSocial kan je van maandag tot zaterdag van 9.30 u. tot 
17.30 u. terecht voor belegde broodjes, salades, cappuccino en 
diverse zoetigheden. 
Bestellen en leveren via www.broodjeshamme.be.  
 
GROENAFDELING 
Afdeling Hamme | Zwaarveld 57 | 9220 Hamme 
tel. 052 48 00 60 
 
Aanleggen en onderhouden van groenzones in ruilverkavelin-
gen, bos- en natuurgebieden, bufferzones, sport- en recreatie-
zones, parken en woonwijken. Tuinonderhoud bij particulieren. 
Geïntegreerde onkruidbestrijding en straatbeeldverfraaiing.  
 
POETSDIENST VZW OTC 
Lees meer op pag. 59. 
 
HOUT EN RENOVATIE 
Voor meer informatie kan je terecht op het nummer 052 48 00 60. 
Dit project is gevestigd op het kasteeldomein van de Broeders 
van Liefde, Kasteellaan 1 te Moerzeke. 
 
 

Tandartsen 
 
Brusselmans Carin 
Dijkstraat 5 | tel. 052 47 35 36 
Claessens Jaak 
Kleinbroekstraat 12 | tel. 052 47 90 73 
De Clercq Johan 
Pater Vertentenstraat 35 | tel. 052 47 27 88 
Eerens Kristien (orthodontie) 
Plezantstraat 12 | gsm 0479 93 54 32 
Lefever Dorien 
Nijverheidstraat 94 | tel. 052 47 79 86 
Lefever Ludo 
Nijverheidstraat 94 | tel. 052 47 79 86 
Standaert Yannic 
Burgemeester Lemmensstraat 13 | tel. 052 47 60 61 
Verschelden Guy 
Posthoornstraat 60 | tel. 052 47 13 13 
Verschelden Nathalie 
Posthoornstraat 60 | tel. 052 47 13 13 
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WACHTDIENST 
 

De wachtdienst Algemeen Tandarts is op zaterdag, zon-  
en feestdagen van 9.00 u. tot 18.00 u. bereikbaar op het  
telefoonnummer 0903 399 69. 

 
Wachtdienst Orthodontie:  
tel. 070 22 20 88 (van 10.00 u. tot 12.00 u.) 

 
Wachtdienst Parodontologie:  
tel. 070 22 21 25 (van 10.00 u. tot 12.00 u. en van 
16.00 u. tot 18.00 u.) 

 
 

Thuisverpleging 
 
Thuisverpleging omvat alle verpleegkundige zorgen verstrekt 
door verpleegkundigen in de thuissituatie. Naast de verpleeg-
technische handelingen hebben zij ook oog voor de psychische 
en sociale noden van de patiënt en de familie. Deze verpleeg-
kundige zorgen worden, indien je bij een ziekenfonds verze-
kerd bent voor alle risico's, rechtstreeks verrekend met de 
mutualiteit. 
 
Bond Moyson | tel. 09 333 55 00 
i-mens | tel. 078 15 25 35 
Wit-Gele Kruis | tel. 09 265 69 96 
Zelfstandige verpleegkundigen: raadpleeg de telefoongids 
 
 Vlaamse overheid 
 
Voor alle informatie over de diensten van de Vlaamse overheid 
kan je terecht bij de Vlaamse Infolijn, op het gratis nummer 
1700, elke werkdag tussen 9.00 u. en 19.00 u., via e-mail 
info@vlaanderen.be of via de website www.vlaanderen.be. 
 
DE VLAAMSE WATERWEG 
De Vlaamse Waterweg beheert en onderhoudt de Vlaamse wa-
terwegen, waaronder ook de Schelde en de Durme. 
 

Hoofdzetel 
Lange Kievitstraat 111-113 | 2018 Antwerpen 
tel. 03 224 67 11 | info@vlaamsewaterweg.be 
www.vlaamsewaterweg.be 

DEPARTEMENT MOBILITEIT EN OPENBARE  
WERKEN - AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER 
 
Verantwoordelijk voor gewestwegen (ontwerp, aanleg, onder-
houd, mobiliteitsbeleid, verkeersorganisatie, beheer van de 
wegbermen, winterdiensten, …) 
 
Stel je een probleem vast op of langs de weg? Meld het dan via 
www.meldpuntwegen.be. Liever telefonisch melden? Bel naar 
1700, het gratis telefoonnummer van de Vlaamse overheid 
(elke werkdag tussen 9.00 u. en 19.00 u.). Opgelet! Wil je een 
dringende gevaarlijke situatie melden? Verwittig dan onmid-
dellijk de politie via het noodnummer 101. 
 

Stafdienst 
Koning Albert II-laan 20 bus 4 | 1000 Brussel 
tel. 02 553 79 01 
wegen.verkeer@mow.vlaanderen.be 
www.wegenenverkeer.be 

 
Wegen en verkeer Oost-Vlaanderen 
tel. 09 276 26 00 
wegen.oostvlaanderen@mow.vlaanderen.be 

 
Wegen district 414 sint-niklaas 
Industriepark West 51 | 9100 Sint-Niklaas 
tel. 03 780 20 30 

 
 

Watervoorziening FARYS 
 

FARYS 
Stropstraat 1 | 9000 Gent 
tel. 078 35 35 99 
www.farys.be 
Storingen | 078 35 35 88 

 
Voor informatie over werken van FARYS kan je ook terecht bij de 
dienst gemeentewerken op het telefoonnummer 052 47 55 23. 
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Wijkraden 
 
WIJKRAAD HAMME-CENTRUM 
• Jeannine Peeters (voorzitster) 

Kardinaal J. Cardijnlaan 57 | 9220 Hamme 
tel. 052 55 53 05 | gsm 0499 17 99 55 

• Hendrik Windey (secretaris) 
Kraneplas 1 | 9220 Hamme 
hwindey@hotmail.com 

 
WIJKRAAD SINT-ANNA 
• Robert Mertens (voorzitter) 

Hollandshof 2 a | 9220 Hamme 
tel. 052 47 33 02 | robertmerte@gmail.com 

• Geert Pieters (secretaris) 
 
WIJKRAAD ZOGGE 
• Kristin Van de Velde (contactpersoon) 

Heirbaan 317 | 9220 Hamme 
tel. 052 47 81 71 | kristin.vandevelde@belgacom.net 

• Rudi Dieleman (stuurgroep) 
Zogge 77 | 9220 Hamme 
tel. 052 47 69 37 

• Marc Straetman (stuurgroep) 
Neerlandt 30 | 9220 Hamme 
tel. 052 47 02 40 

 
WIJKRAAD HEILIGE FAMILIE 
• Valérie Van den Berghe (voorzitster) 

Broekstraat 1 | 9220 Hamme 
wijkraadheiligefamilie@gmail.com 

• Carolien Piessens (secretaris) 
Broekstraat 1 e | 9220 Hamme 

 
 

Ziekenhuizen 
 
AZ Nikolaas 
Campus Hamme 
Hospitaalstraat 24 | 9220 Hamme 
tel. 03 760 60 60 
 
Maatschappelijke zetel AZ Nikolaas 
Moerlandstraat 1 | 9100 Sint-Niklaas 
tel. 03 760 60 60 
www.aznikolaas.be 
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