
Op 4 oktober 2021 ontstond de intentie van Ham en Tessenderlo om samen één 
sterke, nieuwe gemeente te vormen. Beide gemeenten herkennen zich immers in 
elkaar, elkaars DNA en elkaars ambities en uitdagingen.

Deze gedeelde visie dient als vertrekpunt voor Ham en Tessenderlo om hand in hand 
de ambities en uitdagingen van vandaag en morgen waar te maken.

Visienota Ham en Tessenderlo 
Samen sterke bruggen bouwen!
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3 Sterke bruggen bouwen

Op 4 oktober 2021 kondigden gemeenten Ham en Tessenderlo aan een vrijwillige gemeentefusie 
te willen onderzoeken. Ham en Tessenderlo, allebei groene én bedrijvige gemeenten gelegen 
aan het Albertkanaal en de E313, herkenden zich immers in elkaar, elkaars DNA en elkaars 
ambities en uitdagingen. Het verkennen van de fusiepiste was dan ook een logische stap.

Een gezamenlijke bestuurskrachtanalyse leidde zo in het najaar van 2021 tot de principiële 
beslissing tot samenvoeging. Die principiële beslissing was meteen de aftrap van het voortraject 
dat eind 2023 moet leiden tot een definitieve beslissing tot samenvoeging. Op 1 januari 2025 
zal de nieuwe gemeente dan een feit zijn.

Ham en Tessenderlo willen de komende jaren samen sterke bruggen bouwen. Deze bruggen 
zijn de metafoor voor de verbinding die we faciliteren. In deze visienota worden de pijlers 
uitgezet waarop die sterke bruggen van de nieuwe gemeente zullen rusten. Het gaat hier nog 
niet om concrete, operationele keuzes, maar wel om contouren waarbinnen de gedeelde visie 
op de dienstverlening en de organisatie geschetst worden. 

Deze visienota kwam tot stand aan de hand van verscheidene werksessies met inwoners, 
medewerkers en mandatarissen. Uit deze werksessies werden die elementen gedistilleerd die 
cruciaal bleken in het gedeelde DNA van beide gemeenten. Zo rusten de pijlers van de nieuwe 
fusiegemeente op een stevig en gedragen fundament.

Fluisterwand Gerhagen in Tessenderlo

Samen sterke bruggen bouwen



4 Gedeelde ambitie

Ham en Tessenderlo vonden elkaar in de gedeelde ambitie om samen aan een sterke, warme, 
betrouwbare nieuwe fusiegemeente te bouwen:
• Een warme, gastvrije gemeente op mensenmaat
• Een groene en bedrijvige gemeente
• Een betrouwbare dienstverlening klaar voor de uitdagingen van morgen en overmorgen

De nieuwe fusiegemeente zal immers een bijzonder profiel hebben:

Sterkere gemeente, betrouwbare dienstverlening
Ham en Tessenderlo vormen samen een sterkere gemeente, waar de inwoner centraal blijft 
staan. Door de krachten te bundelen verzekeren we een betrouwbare dienstverlening in de 
toekomst. Onze blik is dan ook vooruit gericht. Als wereldse gemeente met dorps karakter 
willen we mee zijn met de nieuwste ontwikkelingen zonder onze eigenheid uit het oog te 
verliezen. 

Warm en op mensenmaat
Wat de nieuwe gemeente typeert – én verbindt – is de gastvrijheid en het bruisende sociale 
leven, waaraan tal van geëngageerde inwoners en energieke verenigingen elke dag weer 
een onbetaalbare bijdrage leveren.

Groen en bedrijvig
De nieuwe gemeente zal een uitgesproken groene gemeente zijn die tegelijk ook een rijk 
industrieel verleden én heden koestert. Een bedrijvige gemeente dus waar vernieuwen en 
verbeteren in het DNA zit. Door dat evenwicht te bewaken tussen groene ruimte enerzijds en 
kansen voor ondernemers en industrie anderzijds, blijft het voor onze inwoners fijn werken 
én wonen in Ham en Tessenderlo.

Gedeelde ambitie



5 Bruggen bouwen

Om de ambities van de nieuwe fusiegemeente waar te kunnen maken, is het van vitaal belang 
om bruggen te bouwen. Die “bruggen” zijn hierbij een metafoor voor alle mogelijke contacten, 
relaties en netwerken die de nieuwe fusiegemeente vorm en inhoud zullen geven. Daarbij 
vertrekken wij natuurlijk niet van een wit blad. Zowel Ham als Tessenderlo bewezen al sterke, 
klantgerichte en ambitieuze gemeenten te zijn.

Door het beste van beide gemeenten te behouden, en elkaar nog verder te versterken, prikkelen 
en inspireren, zullen Ham en Tessenderlo er nog beter in slagen die belangrijke bruggen te 
slaan …

Bruggen bouwen

… naar de toekomst

… naar de wereld

… naar elkaar

Averbode bos en heide in Tessenderlo



6 Bruggen bouwen...naar de toekomst

Onze wereld veranderde nooit sneller en ingrijpender dan vandaag. Deze veranderingen zijn 
vaak het meest voelbaar dicht bij huis, in onze wijken, in onze straten. In deze snel veranderende 
samenleving zijn het daarom nog altijd lokale besturen die de brug tussen burger en wereld 
leggen.

Daarom is het van groot belang dat lokale besturen 
een stevige basis uitstippelen om gewapend te zijn 
tegen de uitdagingen van morgen en overmorgen. Een 
toekomstvisie waarin inwoners zich herkennen, en die 
inwoners tegelijkertijd doet reflecteren over wat er in de 
toekomst allemaal mogelijk zou kunnen zijn.

Voorbereiden op toekomstige uitdagingen

De voorbije jaren kregen lokale besturen veel nieuwe taken, rollen en verantwoordelijkheden 
toebedeeld. Die bijkomende uitdagingen zetten lokale besturen aan tot het zoeken naar 
oplossingen. Oplossingen die de burger garanties bieden op een kwalitatieve dienstverlening, 
een efficiënte en effectieve werking, en de financiële gezondheid van de gemeentelijke 
organisatie.

Door bruggen naar de toekomst te bouwen zijn Ham en Tessenderlo ervan overtuigd op 
duurzame wijze tegemoet te komen aan de wensen, noden en verwachtingen van burgers, 
medewerkers, bedrijven, hogere overheden en andere belanghebbenden. Oók in de 
onvoorspelbare wereld van morgen en overmorgen. Tegelijkertijd ontstaat er door het bundelen 
van de krachten bijkomende beleidsruimte om, in het belang van de inwoner, nieuwe initiatieven 
te nemen en te ondersteunen.

Door in die nieuwe toekomstvisie dromen en daden, ambitie en slagkracht met elkaar te 
verbinden, willen Ham en Tessenderlo zich voorbereiden op die toekomst. Een toekomst die 
soms misschien onzeker en onvoorspelbaar is, maar waarin een sterk lokaal bestuur voor haar 
inwoners steeds een betrouwbare, bereikbare en aanspreekbare reisgenoot zal zijn. Een lokaal 
bestuur dat stevig in vandaag staat, maar tegelijk oog heeft voor de uitdagingen van morgen 
én overmorgen.

Bruggen bouwen … naar de toekomst
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Een sterkere, 
betrouwbare 

dienstverlening

Tijdens de werksessies met mandatarissen, medewerkers en inwoners kwamen heel wat 
woorden en begrippen aan de oppervlakte die kenmerkend zijn voor onze fusiegemeente. 
De drie woordwolken in deze visienota vormen als het ware de basis waarop de nieuwe 
fusiegemeente gebouwd zal worden.

Hieronden kan je de woorden terugvinden die naar boven kwamen rond een sterke, betrouwbare 
dienstverlening.

Bruggen bouwen...naar de toekomst



8 Bruggen bouwen...naar de wereld

Vandaag zijn Ham en Tessenderlo uitgesproken groene gemeenten, boordevol bossen en 
heidegebieden, met natuurgebieden als De Rammelaars en Gerhagen. En dat zal zo blijven. 
Want net onze natuur maakt dat het hier zo fijn wonen, leven en ravotten is. 

Tegelijkertijd heeft de fusiegemeente een rijk industrieel verleden én 
heden. We zetten niet alleen in op lokaal ondernemerschap, er is en 
blijft plaats voor innovatieve ondernemingen die ver buiten onze 
gemeente gekend zijn. Onze groene en bedrijvige gemeente kijkt 
ook buiten haar gemeentegrenzen en bouwt daarom bruggen 
naar de wereld, bruggen gekenmerkt door duurzaamheid, 

innovatie en samenwerking.

Om ervoor te zorgen dat ook toekomstige generaties – inwoners en recreanten – zullen kunnen 
genieten van al die natuurpracht, wil de nieuwe fusiegemeente volop inzetten op het duurzaam 
beheren en ontwikkelen van deze groene gebieden. Via een doordachte visie op mobiliteit 
zullen onze bossen en heidegebieden vlot en veilig bereikbaar zijn. En ze zullen door jou en alle 
toekomstige generaties nog ontelbare keren “ontdekt” kunnen worden.

Dat geldt natuurlijk voor heel Ham en Tessenderlo, waar jong en oud, inwoners en bezoekers 
zich steeds vlot en veilig zullen kunnen verplaatsen. Waar er steeds ruimte is voor ontdekking, 
beleving, genieten van groen, natuur en de buitenruimte. In de woonkernen zal er voor jou 
volop worden ingezet op vergroening en verduurzaming.

Groen...

Bruggen bouwen … naar de wereld
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Naast de groene, open ruimte is er in Ham en Tessenderlo ook plaats voor bedrijvigheid. 
De fusiegemeente wordt, met het Albertkanaal en de E313, immers doorkruist door enkele 
belangrijke economische slagaders. De gemeente koestert dan ook een rijk industrieel verleden 
én heden, met tal van innovatieve ondernemingen die tot ver buiten de gemeentegrenzen 
heel wat aanzien genieten. Ook op kleinere schaal vormen Ham en Tessenderlo een bedrijvige 
gemeente dankzij een sterk handelsnetwerk gedragen door lokaal ondernemerschap.

Als lokaal bestuur zetten wij onze schouders graag onder al die innovatiekracht, door voortdurend 
in te spelen op economische ontwikkelingen en zo een aantrekkelijk werkgeversklimaat te 
creëren.

Duurzaamheid, innovatie en lokaal ondernemerschap zitten zo dus onlosmakelijk in dat groene 
én bedrijvige DNA van Ham en Tessenderlo met elkaar verweven. En dat willen wij zo houden. 
Door bruggen te bouwen naar de wereld, willen we als lokaal bestuur een gezond evenwicht 
nastreven tussen het koesteren en het uitbouwen van het groene karakter van onze gemeente, 
en het scheppen van een innovatief ondernemersklimaat.

… én bedrijvig

Sluizencomplex in Ham

Bruggen bouwen...naar de wereld



10

Een groene 
en bedrijvige 

gemeente

Benieuwd welke woorden en begrippen er naar boven kwamen tijdens de sessies over een 
groene gemeente? Bij deze omschrijvingen kon iedereen zich vinden. 

Bruggen bouwen...naar de wereld



11 Bruggen bouwen...naar elkaar

Onze samenleving wordt voortdurend complexer, waardoor sommige mensen de boot dreigen 
te missen. De zorg voor en het welzijn van onze inwoners is voor ons dan ook prioriteit nummer 
één, in welke situatie die inwoner zich ook bevindt. Als lokaal bestuur staan we steeds klaar voor 
onze inwoners. We willen hen zo goed mogelijk ondersteunen en versterken, om zo samen al 
die complexe maatschappelijke uitdagingen aan te gaan. Door daarbij outreachend te werken 
worden mogelijke drempels nog verder verlaagd en valt niemand uit de boot.

In onze gemeenten staan alle inwoners centraal. Dat betekent dat er een engagement is om 
iedereen te betrekken bij de fusie en mee te nemen in het traject. Ham en Tessenderlo willen 
een gemeente vormen: 

• die steeds verbindend communiceert en handelt
• die ervoor zorgt dat jong en oud kan (op)groeien
• waar wonen en leven in een warme, gastvrije omgeving  
 de norm is 

Bruggen bouwen … naar elkaar

Wat Ham en Tessenderlo ook typeert – én verbindt – is de gastvrijheid en het bruisende sociale 
leven waaraan tal van energieke verenigingen elke dag weer een onbetaalbare bijdrage leveren. 
Een “goed” leven is immers een leven dat élke inwoner de kansen en de autonomie biedt om 
zelf, maar ook samen betekenis te geven aan dat leven. Door samen een goed glas te drinken in 
het dorpscafé of door vanuit een maatschappelijk engagement de werking van een vereniging 
te ondersteunen.

Als lokaal bestuur willen wij al die initiatieven actief mee ondersteunen én koesteren. Het zijn 
tenslotte onze inwoners die echt vorm geven aan onze dorpen, wijken, straten, verenigingen, … 
Als partner willen wij dan ook steeds bereikbaar en beschikbaar zijn voor onze initiatiefnemende 
en participerende inwoners.

Om onze inwoners een menswaardig bestaan te kunnen geven stimuleren we in ons eigen 
aanbod de ontwikkeling van de burgers op vlak van sport, cultuur, gezondheid… .
Wij gaan voluit voor een samengevoegde gemeente, waar echt iedereen mee is.

Bruisende gastvrijheid



12 Bruggen bouwen...naar elkaar

Door als lokaal bestuur bereikbaar, beschikbaar en toegankelijk te zijn, kunnen inwoners steeds 
een beroep doen op die dienstverlening die hen het best past. Daarbij denken wij onder andere 
aan digitale, hybride of fysieke dienstverlening.

Via uitgekiende samenwerkingen met andere lokale besturen, hogere overheden en zowel lokale 
als bovenlokale partners zorgen wij er bovendien steeds voor dat de juiste dienstverlening op 
het juiste moment op de juiste plaats kan worden uitgerold.

Dat Ham en Tessenderlo haar medewerkers daarbij alle mogelijke groeikansen en 
ontwikkelingsmogelijkheden biedt om die kwaliteitsvolle dienstverlening te kunnen bieden, 
spreekt voor zich. Als moderne werkgever koppelen we zo klantgerichtheid aan deskundigheid. 
Onze medewerkers zijn immers het gezicht van onze gemeente. Zonder hen zal er geen nieuwe 
gemeente zijn.

Beschikbaar, bereikbaar en toegankelijk

In de fusiegemeente kan de inwoner, de ondernemer, de bezoeker, de toerist, … steeds rekenen 
op een kwaliteitsvolle dienstverlening. Een dienstverlening die bovendien toegankelijk, proactief 
en oplossingsgericht is. Op die manier wil het lokaal bestuur die inwoner, ondernemer, bezoeker, 
toerist, … als een volwaardig partner bijstaan.

Een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening begint natuurlijk bij het kennen van de klant. 
Het is dan ook onze ambitie om onze dienstverlening sámen met onze inwoners voortdurend 
te verbeteren en daarbij nog meer af te stemmen op de wensen, noden en verwachtingen van 
onze inwoners. Enkel dan werken wij écht op maat.

Kwaliteitsvolle dienstverlening
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Een warme, 
gastvrije gemeente 

op mensenmaat

Rond de pijler ‘Samen bruggen bouwen...naar elkaar’ werd er ook gebrainstormd over een 
warme en gastvrije gemeente. Deze woorden kwamen het meest naar boven.

Bruggen bouwen...naar elkaar



14 Wat zijn de belangrijkste stappen van de fusie?

Wat zijn de belangrijkste stappen van de fusie?

Tegen 31 december 
2023 zullen zowel Ham 
als Tessenderlo een 
definitieve beslissing 
nemen over een fusie 
in 2025. De nieuwe 
naam zal tegelijk met de 
officiële fusie worden 
aangekondigd.

Na de goedkeuring van 
de Vlaamse overheid is 
de nieuwe gemeente 
op 1 januari 2025 een 
feit en starten we 2025 
met een knal!

Op 4 oktober 2021 
kondigden gemeenten Ham 
en Tessenderlo aan een 
vrijwillige gemeentefusie te 
willen onderzoeken.

Vanaf dit moment is er veel 
interactie geweest met 
verschillende doelgroepen 
om deze visienota en de 
volgende stappen samen 
uit te tekenen.

December 2023

Vanaf 1 januari 2025 

4 oktober 2021 

De volgende maanden bouwen we samen aan sterke bruggen om van de fusie een succes te 
maken. We geven je graag een overzicht van belangrijke stappen in ons traject.

In 2023 werken Ham en Tessenderlo 
volop achter de schermen aan de 
uitbouw van de nieuwe organisatie. 
Vanaf de tweede helft van 2023 start 
samen met de inwoners het traject 
voor het kiezen van een nieuwe 
naam.

Zodra de definitieve fusie bekend 
is, worden verdere voorbereidingen 
getroffen voor de nieuwe organisatie. 
Hier begint de nieuwe gemeente zich 
te vormen.

Januari - december 2023 Januari – december 2024



Gemeente Ham Gemeente Tessenderlo

fusie@ham.be fusie@tessenderlo.be

013 61 10 00 013 66 17 15

Dorpsstraat 19, 
3945 Ham

Markt 15A, 
3980 Tessenderlo

Jullie vragen, ideeën en verwachtingen zijn en blijven belangrijk. Op de website 
www.fusiehamtessenderlo.be spreken de burgemeesters je toe en geven ze 
informatie over het waarom van deze fusie.

Op de website staan de veelgestelde vragen gebundeld en nodigen we je uit om 
jouw vraag te stellen over de fusie van onze gemeenten.

Je kan steeds bij ons terecht


