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Sterkere school,
sterkere gemeenschap
Onze scholen krijgen een goed
rapport: het onderwijs in Vlaanderen staat op de 2de plaats
in Europa. Maar om klaar te
zijn voor de toekomst blijven
we vooruit kijken. CD&V denkt
aan een ‘brede school’ die haar
plaats heeft in de gemeenschap
en die mensen in verbinding
brengt met elkaar. Hoeveel
mensen vonden elkaar niet via
de school, kinderen zowel als
ouders? De school is dus meer

dan een lesgebouw. Daarom wil
CD&V de scholen versterken:
de leerlingen, maar ook leerkrachten, schooldirectie, ouders,
... Of zoals een Zuid-Afrikaans
spreekwoord zegt: ‘It takes a
village to raise a child’. CD&V
staat voor onderwijs dat kansen
biedt aan alle leerlingen. ‘Technische’ richtingen mogen daarbij
niet ondergewaardeerd blijven.
CD&V wil leerkrachten nog meer
versterken door minder admi-

nistratieve last. Zo komt er meer
ruimte voor wat je als leerkracht
echt wil doen: lesgeven.
Directies moeten meer vrijheid
krijgen om een duurzaam pedagogisch beleid uit te bouwen. Zo
investeert Vlaanderen 100 miljoen euro extra in infrastructuur.
CD&V wil ook de participatieve
rol van de ouderraad versterken:
als ouder ken je jouw kind immers het beste.

Boomse scholen krijgen
opknapbeurt
Boom is een echte schoolgemeente. Al
die schoolgebouwen vragen regelmatig
onderhoud om ook in de toekomst
onze jeugd te kunnen huisvesten. In
vele gevallen zijn er echter meer ingrij-

BSGO Boom Park

pende maatregelen noodzakelijk om de
toekomst van ons onderwijs te vrijwaren. Zo zijn er ook in onze gemeente
tal van initiatieven tot nieuwbouw.
Proficiat voor de directies, leerkrachten

Atheneum Boom

en verantwoordelijken die naast hun
taken op school ook deze dossiers mee
in goede banen leiden.

De Reuzenboom

CD&V nodigt Boomenaars uit
voor een bezoek aan ISVAG
ISVAG zorgt voor de verbranding van ons afval. Een bezoek is een
leerrijke ervaring. Een verkenningstocht waarbij we precies kunnen zien hoe afval verwerken in z’n werk gaat en wat daar allemaal
bij komt kijken.
ISVAG ontvangt het hele jaar door
scholen, verenigingen, bedrijven… In
het bezoekerscentrum, met professionele projectie- en geluidsapparatuur wordt perfect uitgelegd wat er zo
belangrijk is bij afvalverwerking en hoe
dat op een deskundige manier kan verwerkt worden tot groene energie.
We nodigen jullie graag uit om de
installaties van ISVAG te bekijken. Aansluitend willen we ons, samen met u,
focussen op een dynamisch afvalbeleid.
Wanneer?
Woensdag 22 oktober
Waar?
In de gebouwen van ISVAG, Boomsesteenweg 1000 in Wilrijk
4

Wat is de agenda?
18u30 Ontvangst
19u00 Rondleiding door de ISVAGinstallaties
20u15 In dialoog over het Boomse afvalbeleid met schepen Kris Van Hoeck
21u15 Einde
Hoe inschrijven?
U bevestigt uw deelname door een
bericht aan info@boom.cdenv.be of
telefonisch op het nummer 0479 52 92
17. De plaatsen zijn beperkt!
We komen om 18u00 samen aan de
Heilig Hartkerk op de Boomsesteenweg, zodat we kunnen carpoolen om
naar ISVAG te gaan.

Containerpark
krijgt facelift
Sinds de overdracht van het recyclagepark (in de volksmond beter gekend
als het containerpark) aan IGEAN zijn
er reeds een aantal herschikkingen gebeurd. U zal het zeker gemerkt hebben
dat deze vernieuwingen een vlottere
werking van het recyclagepark toelaten.
IGEAN en haar medewerkers bouwen
zo mee met de gemeente aan optimale omstandigheden om uw afval te
verzamelen en hergebruik of recyclage

Gemeente en OCMW-Boom zetten
in op de strijd tegen kinderarmoede
Boom kent een relatief hoog kinderarmoedepercentage. In 2013
werd ongeveer 1 op de vier kinderen geboren in een kansarm
gezin. Sinds 2012 zet het OCMW in op de strijd tegen kinderarmoede, met projecten zoals de ruilwinkel Boempetat!
Onlangs werden twee verschillende subsidies toegekend aan het OCMW. Eén in
het kader van de Vlaamse beleidsprioriteit
lokale kinderarmoedebestrijding en één in
het kader van de federale projectoproep
“Kinderen Eerst”. Met deze subsidies
heeft het OCMW een projectmedewerker kinderarmoede aangeworven. Zij is
aan het werk als brugfiguur tussen het
OCMW en verschillende dienst- en hulpverleningsorganisaties enerzijds, en allerlei
organisaties die werken met kinderen tussen 0 en 12 jaar (scholen, Kind en Gezin,

kinderopvang…) anderzijds.
“Concreet wil dit zeggen dat de projectmedewerker individuele hulpverlening
aanbiedt aan gezinnen met kinderen
tussen 0 en 12 jaar. Ze ondersteunt leerkrachten, kinderverzorgers en dergelijke
die in contact staan met kinderen tussen 0
en 12 jaar en die een armoedesituatie herkennen maar niet weten hoe hiermee om
te gaan. De projectmedewerker organiseert vormingen en opleidingen waar nodig en zet acties op in het kader van struc-

Christel De Coninck, voorzitster OCMW

turele kinderarmoedebestrijding” vertelt
Christel De Coninck, OCMW-voorzitter.
“Investeren in kinderen en jongeren is de
manier om generatiearmoede en sociale
uitsluiting te doorbreken, en om de kansen in het latere leven te vergroten”.

Praatcafé Dementie
Het Praatcafé Dementie is een ‘samenkomen’ van mensen die op
welke manier dan ook, in contact komen met dementie. In een
ontspannen sfeer kan je kennismaken met anderen, nuttige informatie opdoen, ervaringen uitwisselen… Zo kan je het ‘dagelijkse
leven met dementie’ beter begrijpen en er beter mee leren omgaan. Gewoon luisteren kan uiteraard net zo goed. Iedereen is
van harte welkom! Mensen met dementie, ouderen, familieleden,
mantelzorgers en alle andere geïnteresseerden.
mogelijk te maken. Op die wijze willen
we voorkomen dat de fractie restafval,
die moet worden verbrand of gestort,
zou toenemen. In 2015 zal het volledige recyclagepark worden
heringericht
zodat we een
hedendaags
recyclagepark
hebben waar
u als bezoeker
comfortabel
uw afval kwijt Kris Van Hoeck
Schepen van Milieu
kan.

Het Praatcafé Dementie is een samenwerking tussen de OCMW’s van de
Rupelstreek en Aartselaar. Ook heel wat
regionale woonzorgcentra, de Vlaamse
Alzheimerliga en het Regionaal Expertisecentrum Dementie Orion werken
mee.
In 2014 werden reeds twee sessies georganiseerd in de Rupelstreek en er staan
er nog twee op de agenda.
Dinsdag 23 september (19u30 –
21u30):
“Juridische aspecten”

Locatie: WZC Hoge Cluyse
Bouwerijstraat 50 - Hemiksem
Dinsdag 25 november (14 – 16u):
“Samen genieten, het kan en het mag/
zinvolle dagbesteding”
Locatie: WZC Maria Boodschap
Broeklei 1 – Niel
De deuren van ons praatcafé gaan
steeds een half uur op voorhand open.
De toegang is gratis en inschrijven is
niet nodig.
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JONGCD&V Boom trekt de actie
‘Plantjesweekend, Kom op tegen
Kanker’ weer op gang
Jaarlijks worden er tijdens het derde weekend van september in
gans Vlaanderen plantjes verkocht ten voordele van Kom op tegen
Kanker. De opbrengst van de verkoop gaat naar talloze projecten:
hulp aan kinderen met kanker, wetenschappelijk onderzoek, psychosociale ondersteuning, …
Jongerenvoorzitter Tom Dewandelaere: “Het is al van 2005 geleden dat Boom nog
heeft deelgenomen aan deze actie. Daar moest dringend verandering inkomen,
dacht JONGCD&V! Net als duizenden anderen zet ook JONGCD&V zich in
voor het goede doel en organiseert de verkoop in Boom.”

Laat uw wagen even aan de kant
Veel ouders nemen de wagen
omdat ze hun kinderen niet per
fiets of te voet naar school durven laten gaan omwille van de
vele andere auto’s op weg naar
school. Samen kunnen we die
vicieuze cirkel doorbreken.

onder begeleiding van een volwassene. Om
dit te realiseren is de steun van de (groot)
ouders en van de school onontbeerlijk.
Duidelijke afspraken zijn nodig. Zo kunnen
(groot)ouders uit dezelfde straat afspreken
om bijvoorbeeld om beurt de kinderen naar
school te brengen of op te halen, …

Dit wil zeggen, door in groep op weg te
gaan, per fiets of te voet. In groep, met een
begeleider, zijn kinderen beter zichtbaar
voor de automobilisten. Dit is de ideale oplossing. Kinderen vinden het ook leuk, want
samen naar school gaan of fietsen is voor
hen super! Dit dient uiteraard te gebeuren

Ook de school kan dit initiatief ondersteunen. Praat er eens over met andere
ouders uit uw straat, aan de schoolpoort,
op schoolactiviteiten, of kaart het aan bij
het oudercomité. Hun steun is van cruciaal
belang. En weet vooral: goed gezind met
een veilig schoolbegin!

Bij de start van het schooljaar ontving u onze
“veilig school-affiche”. Als u deze op een
goed zichtbare plaats hebt gehangen, dan
draagt u uw steentje bij voor meer veiligheid
voor onze schoolgaande jeugd. Wie meedoet
maakt bovendien kans op een prijs. Deze
actie loopt van 31 augustus tot 20 september.

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

Verantwoordelijke uitgever: Jonathan Cardoen Re(d)actieadres: CD&V-Direct, Wetstraat 89 - 1040 Brussel Fax: 02-238 38 60 - e-mail: direct@cdenv.be

Op zaterdag 20 september kunt u voor 6 euro een azalea plantje kopen aan de
Colruyt in Boom.

