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Doe mee met de aﬃchecampagne

Een goed gezind en veilig schoolbegin
Verkeersveiligheid belangt ons allemaal aan. Vooral kinderen zijn kwetsbare weggebruikers. Samen kunnen wij de verkeersveiligheid voor onze schoolgaande jeugd versterken en verbeteren. Daarom lanceert CD&V Boom bij het begin van het nieuwe
schooljaar de campagne ‘Goed gezind en veilig schoolbegin’. U kreeg van ons een afﬁche in de brievenbus. Doe mee aan onze
actie en hang de afﬁche voor het raam.
Lees meer over onze afﬁchecampagne voor een goed gezond en veilig schoolbegin hier, op pagina 4!

Een goed gezind
en veilig
schoolbegin

Doe mee!
Breng de campagne ‘Goed gezind en
veilig naar school’ mee onder de aandacht en hang de afﬁche op een goed
zichtbare plaats voor het raam. Hoe
meer afﬁches, hoe sterker deze oproep,
hoe groter het effect.

Wie mee doet, maakt bovendien kans
op een leuke prijs, want de afﬁches
die op de meest opvallende plaatsen
verschijnen kunnen een leuk geschenk
winnen. Deze aanmoedigingswedstrijd
loopt nog tot eind september.

CD&V Boom wenst iedereen een veilig
schoolbegin!
Meer info: cdenv.boom.be

“Metamorfose
aan de Pachterslei”
Wie het centrum van Boom
vanuit de Kapelstraat komt
binnengereden, rijdt de 280
m lange “Pachterslei” door.
Je hoeft geen opmerkzame
passant te zijn om de enorme
bedrijvigheid van de laatste
maanden links en rechts van
de weg, waar te nemen.
Gewezen schepen Bart De Smet stippelde
tijdens de vorige legislatuur de ontwikkeling
van deze site uit in een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP). Het vertrekpunt voor Bart
was de idee dat deze nieuwe poort naar
het centrum een plek moest worden waar
groen en wonen hand in hand gaan. In
december 2011 werd het RUP Pachterslei
goedgekeurd. De uitvoering ervan wordt
nauwlettend opgevolgd door huidig schepen Kris Van Hoeck.
De Pachterslei is opgesplitst in een oostelijk
en westelijk deel. De ontwikkeling van het
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oostelijk gebied omvat 248 woongelegenheden, waarvan zo’n 90 gezinswoningen.
Daarnaast is er tussen de Rupel en het
Provinciaal Domein De Schorre oog voor
natuur en groen. Deze nieuwe wijk met een
eigen identiteit betekent een extra stimulans
voor het centrum en kan bovendien nieuwe
actieve gezinnen aantrekken.
Voor het westelijk deel zijn er plannen van
het Onze-Lieve-Vrouwinstituut voor een
uitbreiding van haar schoolgebouwen in
combinatie met een parkzone.

Naast ruime parkeergelegenheid, wordt er
ook in beperkte mate plaats gemaakt voor
recreatieve, sportieve en culturele voorzieningen, horeca, handel en kantoren.
Voor CD&V staat verbinden en versterken
centraal. Met het project aan de Pachterslei
bevestigt CD&V dat Boom een aantrekkelijke centrumgemeente is voor wie er
woont, werkt, studeert en op bezoek komt.
Het wordt een plaats waar groen, leven
en schoolgaande jeugd hun plaats zullen
vinden.

CD&V gaat voor sociale koopwoningen
De appartementsgebouwen
aan de Velodroomstraat dateren zoals u misschien weet nog
maar uit 1994. Toch leidden tal
van bouwkundige problemen
al jaren tot ontevredenheid bij
de bewoners.
De gebouwen zijn met andere woorden
al van bij de start een zorgenkind geweest
voor de maatschappij “Goed Wonen
Rupelstreek”.
De maatschappij besliste op 8 mei 2012
om een bouwtechnische analyse en haalbaarheidsstudie uit te laten voeren door
BARO Architecten.
De studie bevestigde een aantal belangrijke problemen en bracht nog bijkomende
mankementen aan het licht, zowel op
bouwtechnisch vlak als op het vlak van
de wetgeving die de voorbije 20 jaar snel
evolueerde.
Als verantwoorde en zorgzame ‘huisbaas’
wil Goed Wonen.Rupelstreek deze problemen aanpakken.
Naast de wettelijke verplichtingen heeft
Goed Wonen.Rupelstreek immers ook
een maatschappelijke verantwoordelijk-

heid en een morele plicht om woningen
ter beschikking te stellen die beantwoorden aan de actuele normen en standaarden.
Uit de studie is echter ook gebleken dat
een grondige renovatie van de gebouwen
geen volledige oplossing voor de problemen geeft en een veel te hoge kostprijs
heeft. Bij de laatste renovatiewerken in
het patrimonium is daarenboven telkens
gebleken dat vervangingsbouw een betere
keuze zou zijn geweest.

zullen een andere woning binnen het
patrimonium krijgen.
Daarom worden de vrijkomende appartementen in de Velodroomstraat niet meer
verhuurd. Aan de resterende huurders
zal in overleg een geschikte woning
worden aangeboden. Dit gebeurt telkens
wanneer er een woning vrijkomt en dus
volgens beschikbaarheid.

Gelet op het voorgaande besliste de Raad
van Bestuur om de gebouwen in de Velodroomstraat niet te renoveren.

CD&V Boom onderschrijft deze beslissing en is voorstander van kleinere inbreidingsprojecten wat sociale woningen
betreft. Dit mede door het feit dat het
percentage van 11 % aan sociale woningen een stuk boven het sociaal objectief
van 9 % ligt.

Het is de bedoeling om de gebouwen
gefaseerd te ontruimen. Alle bewoners

CD&V ziet heil in sociale koopwoningen
voor de toekomst.

Nu ook hersteldienst en
droogkuis in “De strijkerij”
Sedert de heropening van de strijkerij
van het OCMW kan je er niet enkel
terecht voor het strijken van gewassen
en gedroogde strijk. Ook het herstellen van kledij kan ter plaatse gebeuren.
Voor het reinigen door droogkuis kan
je ook beroep doen op de strijkerij.
De strijkerij, gelegen aan de Antwerpsestraat 447, is open van maandag tot
vrijdag van 7.30u tot 12.00u en van
13.00 tot 17.00u. Op woensdagnamiddag is de strijkerij gesloten.

Meer info bij Christel De Coninck,
voorzitter OCMW
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CD&V Boom:

Een sterke ploeg staat voor u klaar!

Christel De Coninck
(voorzitter OCMW)
christel.deconinck@ocmwboom.be

Carla Herremans
carlaenjan@telenet.be

Bestuurders Autonoom
Gemeentebedrijf Boom plus
Dirk Rotthier
drotthier@frateurdepourcq.be

Lid raad van bestuur
Muziekacademie
Jan Mampaey
carlaenjan@telenet.be

WAT MAAKT U
GOED GEZIND IN
ONZE GEMEENTE?

#goedgezind

Bestuurders Goed Wonen
Rupelstreek
Ludo Laurysens
ludo.laurysens@skynet.be

Rik Peeters
gracerik@skynet.be

Bart De Smet
bart.desmet@telenet.be

Heeft u een opmerking
over het gemeentebeleid of
de CD&V-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

Voorzitter Cultuurcentrum
De Steiger
Chris Piessens
christien.piessens@telenet.be

Uw nationale contactpersoon
Sam van CD&V (sam@cdenv.be)
Wetstraat 89
1040 Brussel
www.cdenv.be
Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is heel
eenvoudig:
www.cdenv.be/doe-mee/lid-worden
Volg ons op facebook:
www.facebook.com/cdenv
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Onze schepen
Kris Van Hoeck
kris.vanhoeck@vlaamsparlement.be

