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STERKER BOOM, STERKER VLAANDEREN
Mensen worden pas echt gelukkig in een
omgeving waar ze zich thuis voelen.
CD&V zet dan ook in op mooie lokale
projecten in elke gemeente, ook bij ons.
Dat gaat echter niet zomaar in 1, 2, 3.
Hiervoor is een samenwerking met de
hogere overheden essentieel. En omgekeerd!
In onze eigen gemeente kwamen o.a.
de renovatie van de schouwburg, het

fietspad langs de spoorweg en het project Brandpunt tot stand dankzij een
samenwerking met de Provincie de federale en de Vlaamse overheid. Zonder
deze samenwerkingen kunnen dergelijke
projecten niet gerealiseerd worden.
Denk daar aan als u een weloverwogen stem wil uitbrengen op 25 mei. Een
stem voor CD&V is het verschil maken
voor uw buurt.
Onze CD&V-schepen Kris Van Hoeck

kent u. Maar maakte u al kennis met Tom
Dewandelaere? Tom is Jong-CD&V voorzitter in Boom en de Boomse kandidaat
die wij naar voren schuiven op 25 mei.
Hij staat op de 10de opvolgersplaats op
de CD&V-lijst voor het Vlaams parlement
waar hij de jongste kandidaat is. Tom wil
samen met u bouwen aan een Goed gezind Boom in een Warm Vlaanderen.

Dienstencomplex “Brandpunt”
een mix van dienstverlening voor de Boomenaar!

In aanwezigheid van minister-president
Kris Peeters werd vorig jaar het nieuw
dienstencomplex ”Brandpunt” aan het Van
Cleemputplein ingehuldigd. Met het samenbrengen van clusters rond tewerkstelling, seniorenzorg, veiligheid en kinderopvang is onze gemeente uniek.
Het zonecommissariaat voor de politiezone Rupel hier een nieuwe thuis gekregen.
Er zijn 63 assistentiewoningen in een samenwerking met woon- en zorgcentrum
Den Beuk in het complex. Ook de buitenschoolse kinderopvang en het nieuwe kinderdagverblijf "De Troetelboom" vinden er
hun plaats, net als de diensten van RVA en
VDAB.

Sterke samenwerking, het kan!
Christel De Coninck ( voorzitter OCMW ) en Paul Cappaert ( voorzitter
CD&V Boom) wandelen langs het dienstencomplex “Brandpunt”. “De
gemeente en de Vlaamse overheid werkten hier samen om een betere
en bereikbare dienstverlening tot stand te brengen.”
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Het is duidelijk dat dit initiatief maar gerealiseerd kon worden mits een nauwe
samenwerking tussen de gemeente en
OCMW Boom, de politiezone Rupel, RVA,
Kind en Gezin, de VDAB, het VDAB-opleidingscentrum en het PWA. Met een betere
en meer bereikbare dienstverlening voor
onze inwoners als gevolg.

Boom investeert in veilige fietspaden
De voorbije jaren investeerde Boom fors in de aanleg van nieuwe fietspaden. Elke dag
maakt heel wat schoolgaande jeugd gebruik van het 3,5 kilometer lange fietspad langs
spoorlijn 52. Het fietspad is een veilige weg voor jongeren naar de Boomse scholen en
werd trouwens als eerste in Vlaanderen gesubsidieerd door het Fietsfonds. Hierdoor
betaalt de gemeente slechts 20 procent van de factuur zelf. Eens te meer het bewijs dat
samenwerken werkt!
De gemeente Boom maakt plannen om het fietspad naast het spoor vanaf de N177 richting Stationsstraat door te trekken. Dit zorgt ervoor dat het station in de toekomst makkelijker te bereiken is. In het project is ook een sluitstuk voorzien richting kruispunt Broekweg - J.B. Corremansstraat. Scholieren kunnen vanaf dan op een veilige manier ook het
fietspad aan de Rupeldijk bereiken.

STERKER
VLAANDEREN,
STERKER LAND

Samen de fietsveiligheid voor onze jeugd verhogen
Kris De Keninck , Carla Herremans en Tom Dewandelaere ( CD&V bestuursleden): “De
gemeente en de Vlaamse Overheid investeerden samen in degelijke fietsinfrastructuur.
Dit maakt het fietsen in onze gemeente veiliger voor de schoolgaande jeugd.”

Dankzij de steun van
de provincie kreeg onze
schouwburg een grondige
opknapbeurt
De eerste fase van de rennovatie is klaar.
De zaal is volledig vernieuwd en het interieur werd in een eigentijds kleedje gestoken. Hierbij werd vooral gedacht aan het
comfort van de bezoekers, het verhogen
van de veiligheid en het behouden van de
fel gewaardeerde ruimteakoestiek. Zo
werd er gezorgd voor: een nieuwe verwarmings- en luchtbehandelingsinstallatie,
nieuwe verlichting, het vernieuwen van de
muur-, vloer-, en akoestische plafond- en
wandbekledingen, nieuwe theaterstoelen
en de modernisering van de regiekamer.
Het is dankzij de steun van de provincie
dat de renovatie kon gebeuren. Bovendien
krijgt Cultuurcentrum De Steiger van de
Vlaamse minister van Cultuur jaarlijks personeels- en werkingssubsidie.

Sterkere gemeenten, sterker Vlaanderen
Schepen Kris Van Hoeck en voorzitter cc de Steiger, Chris Piessens,
samen met Bart De Smet en Tom Dewandelaere in de vernieuwde
schouwburg: “Het is dus duidelijk dat de dynamische werking van ons
cultuurcentrum het resultaat is van een goede samenwerking tussen
Vlaanderen, provincie en gemeente.”

Stemmen voor CD&V is het verschil maken in uw buurt.
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Samen sterker voor een sterker Vlaanderen
Vlaanderen, dit zijn vooral meer dan 300 steden en gemeenten.
Waar mensen leven en werken. Dat is onze gemeente, waar
Lies en Marieke elke dag veilig naar school moeten kunnen
gaan, waar Jos en Maria zo lang mogelijk thuis willen wonen,
maar eens ze te oud zijn toch liefst in de buurt van hun kinderen in het rusthuis nog een toekomst willen hebben. Of Nick
die graag voetbalt, maar zijn zus die liever aan ropeskipping
doet? Of cultuurminnende Ria die al eens graag te voet naar
het theater gaat en 3 keer per week naar de schilderles. Of
Roger en Robert die graag op hun gemak eens door het dorp
fietsen en halt houden in het dorpscafé en een babbeltje doen
met de mensen die naar de bakker gaan. Of Pol die maar liefst

In aanwezigheid van minister-president
Kris Peeters werd vorig jaar het nieuw
dienstencomplex ”Brandpunt” aan het Van
Cleemputplein ingehuldigd.
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30 mensen te werk stelt in zijn bedrijf. Onze gemeente dat is
ook kinderopvang en bibliotheken maar ook publieke ruimte en
veilige infrastructuur.
Zonder samen te werken met buurgemeenten, met onze mensen in de provincie of met de parlementairen en ministers lukt
het niet om u de leefomgeving te bieden die u verdient. Dat doen
we, al jarenlang. De resultaten, daar geniet u reeds elke dag van.
Daarom is uw stem op uw lokale kandidaat zo belangrijk: voor
uw fietspad, rondpunt of bib… Kies op 25 mei voor uw lokale
kandidaten en kies voor een partij die al zoveel keer bewezen
heeft, dat ze kan samenwerken. Een zekerheid waar je een
sterke toekomst kunt op bouwen. Ook in uw gemeente.

Bovendien krijgt Cultuurcentrum De Steiger van de Vlaamse minister van Cultuur
jaarlijks personeels- en werkingssubsidie.

De gemeente en de Vlaamse Overheid
investeerden samen in degelijke fietsinfrastructuur.

Sterker Vlaanderen, Sterker land
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