Een gouden CD&V’er
Op het einde van het partijbestuur van januari zorgde Fons De Gang voor
een verrassende mededeling: hij wenste te stoppen met zijn actieve deelname in de werking van het CD&V-bestuur. 50 jaar is inderdaad een schitterende periode om er in schoonheid een punt achter te zetten. Niet dat hij
het beu was, maar … je weet wel.
Fons is eigenlijk geen autochtone
Boomenaar. Hij is hier komen wonen omdat hij met Melanie getrouwd
was en wellicht bleef die liefst wonen waar ze het gewoon was.
Voor Fons geen probleem: hij is
iemand die zich overal thuis voelt en
geen aanpassingsproblemen kent.
Sociaal geëngageerd als hij was van thuis meegekregen – sloot hij
vanaf zijn eerste werkdag in 1946
aan bij het ACV. Hij werd later
een van de medeoprichters van de
plaatselijke LBC. En dan eindigt
het natuurlijk niet meer: hij werd
bestuurslid van ACV, ACW, CM,
Medisch Centrum van Boom…,
tal van organisaties waar hij zijn
maatschappelijk engagement kon
uitleven.
Het was Frans Vanderborght die hem
in 1960 vroeg lid te worden van de
CVP. Hij werd een trouwe partijsoldaat. Sommigen hadden het wel

eens over ‘de luitenant van de Sus’.
Hij was vele jaren penningmeester
van de partij en verantwoordelijke
van de ledenwerving samen met zijn
echtgenote.
Hij werd gevraagd om op de lijst
te staan voor de gemeenteraadsverkiezingen, deed dat ook, maar
zijn interesse lag elders. Vanuit zijn
sociale betrokkenheid gaf hij de
voorkeur aan de brede maatschappelijke werking. Hij werd in 1970
verkozen als lid van de Commissie voor Openbare Onderstand, het
latere OCMW. Dat mandaat oefende
hij 24 jaar uit: 18 jaar in oppositie
en 6 jaar in bestuurlijke coalitie met
de VLD. Het werd een legislatuur
van vele en belangrijke realisaties
waaronder vooral de bouw van 25
serviceflats met dienstverlening en
het principieel akkoord en de eerste
aanzet voor het nieuwe Woon- en
Zorgcentrum.

Fons, je mag terugblikken op een
rijk gevulde politieke loopbaan, die
je ingekleurd hebt vanuit een doorleefde maatschappelijke visie. Onze
oprechte felicitaties en dank voor die
vele jaren actieve inzet.
Je hebt nu wel gezegd dat je stopt,
maar we zijn er zeker van dat je er
zal staan als er een helpende hand
gevraagd wordt.

Parkeren in Boom
Het college van Burgemeester
en schepenen nam dit voorjaar
het parkeerbeleid onder de loep
en legde een aantal maatregelen,
voorstellen en innovaties voor.
Elke Boomenaar kreeg de mogelijkheid tot inspraak. Op de wijkraden
van Boom Noord en Boom Centrum
werd tekst en uitleg gegeven. Bedoeling is immers het vlot parkeren
te bevorderen, parkeerstress weg te
nemen en tegelijkertijd te zorgen
voor een soepele verkeersdoorstroming en roulatie.
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Schepen van verkeer, Bart De Smet,
is alvast enthousiast over de positieve reacties en hoopt samen met
het college van burgemeester en
schepenen snel tot realisatie van
een aantal maatregelen te kunnen
overgaan.
Tegelijkertijd is het de bedoeling dat de politie meer en sneller
optreedt tegen fout- en wildparkeerders. Gebrek aan parkeerdiscipline
bij een groeiend aantal chauffeurs parkeren op trottoirs en zebrapaden,
het onterecht innemen van plaatsen

voor gehandicapten - is niet alleen
ergerlijk voor de Boomenaars en
de bezoekers. Dit brengt vaak ook
de veiligheid van anderen in het
gedrang.
Verkeersveilig (parkeer)gedrag een
bewuste keuze elke dag, het hele
jaar door.
Wij gaan ervoor.
Alvast dank aan alle voorbeeldige
chauffeurs en aan alle Boomenaars
die gereageerd hebben en meegewerkt hebben.
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