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Pop-up store duikt
nu ook op in Boom
De gemeente Boom heeft voor haar dossier “Kernversterkende maatregelen” vanwege de Vlaamse
Overheid een maximale subsidie van 70.000 euro
bekomen. Er zijn 7 acties gepland in een totaalproject. Eén daarvan is het voorzien van een pop-up
store in één van de door Goed Wonen aangekochte
winkelpanden in de Blauwstraat. De idee achter een
pop-up winkel is eenvoudig: een tijdelijke winkel
voor een korte periode in een leegstaand gebouw.
Denk bijvoorbeeld aan een webshop-eigenaar die
een pop-up shop wil openen om zo nieuwe producten te testen of nieuwe klanten aan te trekken of
een merk dat een nationale campagne wil organiseren in lege winkelruimtes of een event manager die
op zoek is naar een locatie voor zijn actie. U zal het
gauw merken in de Blauwstraat.

Christel De Coninck, voorzitter OCMW en Carla Herremans, Bestuurder Goed Wonen, Rupelstreek

Over de recent goedgekeurde
begroting voor 2014 en de
meerjarenplanning van de gemeente trachten sommigen een
eigen beeld te creëren en dat te
verspreiden. Zij suggereren dat
de meerderheid de financiële
situatie slechter voorstelt dan
ze is en een ruimte aan mogelijkheden heeft.
CD&V houdt zich liever aan
feiten en reële cijfers
Feit is dat het bestuur moet voldoen
aan de eisen die vanuit Europa en de
Vlaamse Regering worden opgelegd.
Feit is dat de meerderheid niet veel tijd
krijgt om zich aan de nieuwe regels aan
te passen. Zo is de gemeente onder andere verplicht om in 2019 een financieel
evenwicht te bereiken.
De meerderheid kan dan ook niet
anders dan met veel inzet en creativiteit
een voorzichtig financieel beleid voeren
om aan de gestelde eisen te voldoen
en tegelijk initiatieven uit te werken die
de Boomse gemeenschap ten goede
komen.
Wij werken daar met overtuiging aan mee, want CD&V

IEDER ZIJN
WAARHEID?
#goedgezind

bestaat uit mensen die liever
werken aan de toekomst dan
te kankeren op anderen.
Het opstellen van het gemeentelijk
budget vereist een lange en moeilijke
afweging van investeringen, inkomsten, werkingskosten, e.d. Het is voor
CD&V in elk geval noodzakelijk dat
de gemeente tracht de schulden onder
controle te houden. Het korte voordeel
van extra middelen wordt immers overschaduwd door een jarenlange terugkerende kost voor het afbetalen van de
schulden. Toch zal het soms nodig zijn
om leningen aan te gaan om broodnodige investeringen te kunnen uitvoeren.
Hoewel het vinden van een evenwicht
hierin niet eenvoudig is, moet het gemeentebestuur er alles aan doen om de
gemeente gezond te houden op korte
en lange(re) termijn. In de meerjarenplanning werden daarvoor de nodige

stappen gezet.
Evident kunnen er door een gemeente
geen uitgaven worden gedaan zonder
inkomsten te vergaren. Het heffen van
lokale belastingen en andere lasten zal
dus steeds noodzakelijk zijn. Dit hoeft
op zich geen probleem te zijn op voorwaarde dat de lokale lasten duidelijk,
stimulerend en rechtvaardig zijn.
Goedgezinde gemeente
Ondanks dit moeilijke financiële klimaat wil CD&V dat Boom een aantrekkelijke centrumgemeente is voor wie er
woont, werkt, studeert of op bezoek
komt. Waar mensen “goed gezind”
zijn, zich goed in hun vel voelen, plus
goed beschermd zijn, dus met veel
aandacht voor de zwakkeren. We willen
een warme, zorgzame gemeenschap, die
kansen schept voor iedereen.

10 mei: Open dialoog met CD&Vkandidaten tijdens kaas- en wijnavond
De Boomse CD&V-ploeg en kandidaten voor de verkiezingen van 25 mei
heten u van harte welkom op een gezellige kaas- en wijnavond. Deze gaat door
op 10 mei vanaf 19.00 uur in de grote
zaal van FDP, ingang via Plantsoenstraat, te Boom.
U kan genieten van een kaasbuffet voor
€15. Geen kaasliefhebber? Ook daaraan is gedacht. Voor €15 krijgt u een
vleesschotel.
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Inschrijven kan tot 2 mei door een mail
met uw gegevens te sturen naar info@
boom.cdenv.be of door te bellen naar
Carla Herremans, 0478 60 37 37 tussen
18.00 en 19.00 uur.
De inschrijving is definitief na overschrijving van het juiste bedrag op
rekeningnummer BE17 7330 4108
8321 van CD&V-afdeling Boom met
vermelding van “kaas- en wijnavond en

uw naam”.
Problemen met vervoer? Wij halen u
op en brengen u thuis.
Wij hopen u dan te ontmoeten.

JONGCD&V Boom wordt boven
de doopvont gehouden samen
met haar kersvers voorzitter,
Tom Dewandelaere (20). Er
staan voor Tom en zijn ploeg
heel wat politieke uitdagingen
voor de deur. Wij maken alvast
kennis met deze jonge leeuw en
zijn engagement.

WIE IS TOM?
#goedgezind

- Wat moeten we over jou weten?
Ik zit momenteel in mijn 3de jaar Politieke
Wetenschappen. Naast mijn studies ben ik
ook actief in het verenigingsleven. Zo ben
ik bij K. Rupel Boom F.C. verantwoordelijk voor de communicatie en het vrijwilligersbeleid. Daarnaast ben ik lid van het
presidium van de Christendemocratische
studenten in Antwerpen (CDS). Bij CDS
trachten we de Antwerpse studenten met
tal van activiteiten, zoals debatten, warm te
maken voor politiek en de christendemocratie in het bijzonder.
- Hoe goed ken jij Boom, Tom?
Ik woon momenteel nog bij mijn ouders
in Aartselaar, maar eigenlijk ben ik in
Boom opgegroeid. Vanaf het 3de leerjaar
tot het laatste jaar van het middelbaar
heb ik school gelopen in het Onze Lieve
Vrouw Instituut in Boom. Ook het grootste deel van mijn vrije tijd bracht ik door in
Boom. Ik had er mijn vrienden en speelde
er voetbal. Ik ken Boom dus maar al te
goed! Als mensen vragen waar ik vandaan
kom, antwoord ik dat ik van Boom ben.
Ik heb dan ook de intentie om hier snel
te komen wonen. Ik ben altijd al sterk
geïnteresseerd geweest in politiek en neem
graag verantwoordelijkheid op. Aan de
zijlijn staan en toekijken is niets voor mij.
Als jongerenvoorzitter zou ik graag andere
jongeren meenemen in mijn enthousiasme
en samen met hen bouwen aan een goedgezind en warm Boom.
- Waarom CD&V?
Als politiek-geïnteresseerde jongere ben ik
op zoek gegaan naar waar partijen voor
staan. In die zoektocht sprak CD&V mij
het meeste aan. Toen ik een paar mensen
van de partij ontmoette, wist ik dat CD&V

Tom Dewandelaere, kersvers voorzitter van JONGCD&V

voor mij dé partij was. Ik voelde mij er
meteen thuis. Ik geloof niet dat de werkelijkheid zwart of wit is. De realiteit is een
pak complexer. Een realiteit die de CD&V
en de christendemocratie niet ontkent.
Volgens mij is er dan ook helemaal niets
mis met een partij die een centrumpositie inneemt. Een partij die pleit voor een
goed ondernemerschap, maar tegelijk de
zwakkeren in onze maatschappij niet uit
het oog verliest. Dat lijkt me zelfs evident.
Ik geloof zeer sterk in de dialoog tussen
mensen. Iets wat CD&V als ‘Conversation
party’ hoog in het vaandel draagt. Door in
dialoog te gaan met mensen en te luisteren
naar hun bekommernissen kan je volgens
mij veel bereiken.
- Wat mogen we verwachten van
JONGCD&V Boom?
Als jongeren kan het er allemaal nog iets
losser en gemoedelijker aan toe gaan en
dat maakt het leuk. Maar als jongeren
moeten we ook kritisch zijn voor wat er
gebeurt en zeker niet zomaar alles aan ons

voorbij laten gaan. We zijn jong, maar
zeker niet dom. Als we niet akkoord zijn,
moeten we ons laten horen, lijkt me. Naast
het politieke is er natuurlijk ook heel wat
ruimte voor andere activiteiten. Momenteel zijn we volop bezig met het opstarten
van onze jongerenafdeling. We hebben
enkele enthousiaste jongeren gevonden die
willen meewerken aan onze werking. We
proberen nu samen een eerste activiteit uit
te werken. Ik kijk er alvast erg naar uit!
- Zijn er nog jongeren welkom?
Zeker en vast, iedereen tot 35 jaar mag
mee rond de tafel. Een bericht sturen via
Facebook of per mail volstaat. We streven
naar een toffe ploeg die durft na te denken
over de belangrijkste uitdagingen voor
Boom.
Meer info:
Tom Dewandelaere
tom.dewandelaere@gmail.com
http://www.jongcdenv.be/boom
https://www.facebook.com/jongcdenv.boom
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De doorgetrokken N171 ontlast de
woonstraten van Boom, Rumst en Niel
van het drukke sluipverkeer tussen
de A12 en de E19. Met een betere
leefbaarheid en veiliger verkeer tot
gevolg. Aan beide zijden van de A12
zijn intussen al twee nieuwe fietstunnels
in gebruik genomen. Via die tunnels
zullen fietsers de toekomstige Banaan
ondergronds op een veilige manier kunnen kruisen.
De aannemer werkt nog volop aan de
nieuwe rotonde boven de A12. Daardoor blijft de N177 aan de kant van het
ziekenhuis nog een tijdje afgesloten.
Het is de bedoeling om de volledige
rotonde in de loop van de maand mei
open te stellen voor het verkeer. Dan
zal er ook een eind komen aan de
huidige omleiding via de ’s Herenbaan.
De ’s Herenbaan zal vanaf dan tijdelijk
afgesloten worden voor nutswerken.

MAG
HET WAT
VEILIGER?
#goedgezind

Onze schepen Kris Van Hoeck en JONGCD&V voorzitter Tom Dewandelaere maken
tijdens een fietstocht, doorheen onze gemeente, gebruik van de tunnels.

Hilde Crevits, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken: “Voor de aanleg
van ‘De Banaan’ investeren we 10,5 miljoen
euro voor een betere verkeersveiligheid en
verhoogde leefbaarheid in de Rupelstreek.
Ook de industriezone Krekelenberg wordt
op een kwaliteitsvolle wijze ontsloten. Bij
de doortrekking van de N171 hebben we
ook bijzondere aandacht voor de zachte
weggebruiker, door de bouw van fietstunnels. Het verheugt me dat dit project uit
het Masterplan 2020 effectief op het terrein wordt gerealiseerd. Een project waar
de streek al lang naar vraagt.”

WAT MAAKT U
GOED GEZIND IN
ONZE GEMEENTE?

Heeft u een opmerking over het
gemeentebeleid of de CD&V#goedgezind
werking in onze gemeente? Of heeft
u een suggestie voor wat beter kan?
Aarzel niet en ga de conversatie aan!

Uw lokale contactpersoon
Chris Piessens
(info@boom.cdenv.be)
www.boom.cdenv.be
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Uw nationale contactpersoon
Doe mee met CD&V
Sam van CD&V (sam@cdenv.be)
Lid worden van CD&V is heel
Wetstraat 89
eenvoudig:
1040 Brussel
www.cdenv.be/doe-mee/lid-worden
www.cdenv.be
Volg ons op facebook: www.facebook.com/cdenv
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We merken het al enkele weken, ter hoogte van de Delhaize
en het A.Z. ziekenhuis in Reet
heerst er een enorme werkdrukte. Het Agentschap Wegen
en Verkeer legt de langverwachte verbinding aan tussen
de industriezone Krekelenberg
(Boom en Niel) en de A12, in de
volksmond ‘De Banaan’. Vanaf
de rotondebruggen over de A12
wordt de gewestweg N171 in
westelijke richting doorgetrokken tussen de ‘s Herenbaan en
de wijk Kleine Paependaelen.

