Actie Veilig Schoolbegin
Net als de voorbije jaren hebben
ook nu de lokale CD&V afdelingen van onze regio de handen in
elkaar te geslagen om via de affiche
voor een Veilig Schoolbegin zo veel
mogelijk mensen even stil te laten
staan bij de verkeersveiligheid van
onze schoolgaande kinderen.
Specifiek in Boom werd het succes
van vorig jaar met deze affichecampagne méér dan geëvenaard. Het
vertrouwde draakje prijkte ook deze
keer aan vele ramen: de actie kent
in Boom en omstreken een stijgend
succes en draagt ongetwijfeld bij tot
een verkeersveiligere schoolstart voor
alle schoolgaande kinderen.
De werkgroep Verkeer van CD&V
Boom zal zich samen met de collega’s
uit de regio blijven inzetten voor een
verkeersveilige omgeving. Vorig jaar

Niet enkel de
stenen tellen…
Sinds mei 2009 participeert Tinne
Lauriks voor de gemeente Boom
als lid van de Raad van Bestuur in
de woningbouwmaatschappij Goed
Wonen.Rupelstreek.
Deze sociale huisvestingsmaatschappij is een verhuurmaatschappij die een
duizendtal woongelegenheden (zowel
appartementen als huizen) verhuurt in
de gemeenten Boom en Rumst (deelgemeente Terhagen).
Tinne is gehuwd en mama van twee
puberdochters. Naast een boeiende
job als verantwoordelijke voor de personeelsadministratie van de Universiteit Antwerpen wil ze als bestuurslid
van CD&V Boom invulling geven
aan een sociaal engagement. Deelnemen aan het bestuur van een maatschappij waar niet enkel de stenen
tellen, maar ook wie er samenleeft
tussen deze stenen, sluit hier voor
haar dan ook prima op aan.
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brachten wij u een aantal aandachtspunten waaraan tijdens het schooljaar
2008-2009 zou gewerkt worden. Ook
dit schooljaar zijn er infrastructuurwerken gepland die bijdragen tot een
verhoogde verkeersveiligheid:
• Er wordt verder werk gemaakt van
de volgende fasen van het fietspad
langsheen de spoorweg. Met de
herinrichting van de brug over de
A12 ter hoogte van het kruispunt
Spoorweglaan-Beukenlaan krijgt de
fiets duidelijk voorrang op de auto.
Het nieuw aan te leggen fietspad in de
Beukenlaan maakt van deze nieuwe
fiets-as een veilig geheel.
• De aanpassingen die het Vlaamse
Gewest heeft uitgevoerd aan de kruispunten met de N177 en de werken
die nog zullen volgen, zijn voor de
fietsers een duidelijke stap vooruit.
• Het doortrekken van het fietspad

langsheen de Schommelei tot in de
Kerkhofstraat-Advocaatstraat zal een
onderdeel uitmaken van de herinrichtingen die voorzien worden in de
nabije toekomst.
• Op het kruispunt van de Spielemaeckerslei met de Kapelstraat komt - op
vraag van de bewoners - een fietspadbeveiliging in de vorm van een
verkeerslicht met drukknop.
Wellicht hebt u zelf nog ideeën om
het fietsende volkje veiliger op weg
te zetten. Aarzel dan niet om ons te
contacteren: info@boom.cdenv.be. De
zwakke weggebruiker kan er wel bij
varen!
Tinne Lauriks
Werkgroep Verkeer

Politie krijgt groen licht
Het oranje knipperlicht boven
de politie kan binnenkort plaats
maken voor een groen licht. Op de
Politieraad van september werd immers beslist om een nieuw zonecommissariaat te bouwen in de voormalige site van “Den Brandt”.

Dat is tweemaal goed nieuws.
Eerst en vooral krijgt de politie hiermee wat ze verdient. Commissaris
Gwen Merckx en haar team werkten
jarenlang om van het korps opnieuw
een efficiënt en modern geheel te
maken. Het is maar normaal dat
zo’n korps ook de middelen krijgt die

hiervoor nodig zijn.
Op de site Den Brandt komt dus een
vernieuwd en gecentraliseerd zonecommissariaat, aangepast aan de
noden van deze tijd, met een knipoog
naar de toekomst, én volledig ecologisch verantwoord gebouwd. Er
wordt resoluut afgestapt van de “hokjes-structuur (ieder zijn eigen kleine
bureautje)” en gekozen voor lichte en
open werkplekken. Hiervoor deed
men - op voorstel van de CD&V fractie trouwens - inspiratie op tijdens het
werkbezoek van de Politieraad bij het
nieuwe commissariaat van Schoten.
In tweede instantie betekent deze beslissing het nieuwe begin voor de
site “Den Brandt”, hetgeen een mooie
zaak voor Boom is. Met de komst
van de Politie, en binnenkort ook van
andere administratieve diensten, zal
Den Brandt zijn brandmerk hopelijk
snel verliezen en symbool staan voor
een nieuw administratief centrum, ten
dienste van de Bomenaar.
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