Netwerk van fietspaden breidt verder uit
Het fietspad komende van Niel, langsheen het spoor, tot Boom is volop in aanleg.
Momenteel werkt men de 3-de fase af van dit project, men name het deel vanaf de
Potaerdestraat tot aan de A12/N177 (ter hoogte van de zogenaamde ‘bareel’). Dit
fietspad zal veelal gebruikt worden door schoolgaande kinderen en jongeren, anderzijds zullen vele recreanten eveneens hun weg vinden naar dit fietspad.

Voor de aanleg van dit fietspad kan de gemeente Boom beroep doen op zo’n 80%
subsidies. Het Vlaams gewest neemt 40%
voor haar rekening, het provinciebestuur

nog eens 40% en de resterende 20% zijn
voor de rekening van Boom.
Ondertussen start het gemeentebestuur
met de voorbereiding met de 2 resterende

Gemeente Boom Energieambassadeur
Vlaams minister Hilde Crevits (CD&V) roept Boom voor het 2-jaar op rij uit tot
energieambassadeur. Hiermee krijgt Boom de erkenning voor de inspanningen die zij
en haar inwoners doen in het kader van ‘groene stroom’ en zuinig omspringen met
‘energie’.

Vrouw &

Maatschappij

Je goed in je vel voelen: heel wat vrouwen
dromen ervan en even zoveel vrouwen
streven ernaar. Zorgen voor je lichaam en
je geest, gezondheid in de breedste zin van
het woord. Hoe gezond leven wij vrouwen vandaag? En hoe verschillend zijn
we daarin van mannen? We hebben een
verschillende levensstijl en zijn vatbaarder
voor andere ziektes. Vrouwen hebben meer
oog voor evenwichtige voeding, maar ze
sporten veel minder dan mannen. Vrouwen
zijn ook vatbaarder voor slapeloosheid,
eetstoornissen, depressies en burn-out.
Maatregelen om een gezonde levensstijl te
beïnvloeden, houden dus best rekening met
de verschillen tussen vrouwen en mannen.
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Vrouw & Maatschappij analyseert de
genderverschillen en neemt die verschillen ter harte. Daarom lanceert Vrouw
& Maatschappij een reeks van concrete
maatregelen die een gezonde levensstijl en
de gezondheidszorg specifiek toegankelijk
en betaalbaar moet maken én houden voor
alle vrouwen.
Wil je graag meewerken? Aarzel dan niet
om met ons contact op te nemen.
info@boom.cdenv.be
Schepen Annelies Laureyssens
Regiovoorzitter Vrouw &
Maatschappij
0473564923

fases voor dit project, m.n. is het de bedoeling om het fietspad door te trekken tot
aan het station te Boom en vervolgens tot
aan de Rupel.
Het gemeentebestuur wil eveneens de mogelijkheid onderzoeken voor een fietspad
langsheen de Beukenlaan. Dit fietspad
moet het mogelijk maken de link te leggen tussen het knooppunt van fietspaden
in de ’s Herenbaan en het andere eind van
de Beukenlaan om alzo ook de verbinding
te maken het fietspad langsheen het spoor.
Het Vlaams gewest zal in de loop van
2009 eveneens investeren in de veiligheid
voor fietsers op de fietspaden langsheen
de N177. De gevaarlijke punten voor
fietsers, m.n. daar waar er zijstraten uitkomen op de N177, zullen door het Vlaams
gewest veiliger worden gemaakt.
Ook Gendarmerielaan en Spaarzaamheidstraat worden heringericht
Gelijktijdig met de aanleg van het fietspad
langsheen het spoor zullen de Gendarmerielaan en de Spaarzaamheidstraat worden
vernieuwd. De bewoners zullen er een
volledig nieuwe straat krijgen en makkelijk kunnen aansluiten op het nieuwe
fietspad. Hiermee wil het gemeentebestuur deze buurt verder opwaarderen.

Nieuwe

gemeentesecretaris

voor Boom

Sinds begin maart 2009 kan Roland
Coeck zich eregemeentesecretaris noemen. Na meer dan 20 jaar trouwe dienst
aan het bestuur kan hij nu van zijn
welverdiend pensioen genieten. CD&V
Boom wenst hem en zijn familie het allerbeste voor dit nieuwe hoofdstuk in zijn
leven en dankt hem voor de inspanningen
die hij de voorbije jaren leverde voor
Boom en zijn inwoners.
In 2008 startte het bestuur een eerste maal
de procedure, via Jobpunt Vlaanderen, ter
vervanging van de secretaris, maar zonder
succes. Er was geen enkele geslaagde
kandidaat. De tweede procedure leverde
wel het gewenste resultaat. Op 1 april
2009 neemt Arie Hoyaux de functie van
nieuwe gemeentesecretaris voor Boom op
zich. CD&V wenst hem alle succes toe en
kijkt uit naar een boeiende samenwerking.
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