
JOUW BUURT
      DA’S JOUW THUIS 

VERNIEUWDE 
STRATEN, 
TOEGANKELIJKE 
VOETPADEN

IEDEREEN  
BOMENAAR

VU - VERKIEZINGSDRUKWERK: 
Tom Dewandelaere, Nielsestraat 90, BUS 102 - 2850 BOOM 

       

1   Kris VAN HOECK

2   Carla HERREMANS

3   Tom DEWANDELAERE

4   Christel DE CONINCK

5   Abdel EL-HAJOUTTI

6   Kris DE KENINCK

7   Ruth MAKOMA

8   Ludwig DILLEN

9   Chris PIESSENS

10   Sara VAN LOOY 

11   Klaartje MAES

12   Dirk ROTTHIER

13   Chris VAN CAMP

14   Bart DE SMET

15   Gyltene RAHIMI

16   Hilde VAN HOORENBEECK

17   Lucia DE WEVER 

18   Rik PEETERS

19   Paul COECKELBERGH

20   Amane YOSEF

21   Michel VAN REETH

22   Nicole RECKO

23   Tamara LAERMANS

24   Gust LAUREYSSENS

25   Danny VERSCHAEREN

ONZE PLOEG

Al onze kandidaten geven het beste van zichzelf
om Boom opnieuw stevig op de kaart te zetten.  
Ze verdienen dus elk jouw stem! 

Wist je dat je op 14 oktober binnen dezelfde
lijst op zoveel mensen mag stemmen als je wil?

Wil je meer weten over CD&V Boom? Surf naar 
boom.cdenv.be en ontdek al onze standpunten

Dit drukwerk werd gedrukt op gerecycleerd papier.

Lijst
nummer 
3



“Boom is een prachtige gemeente met vele sterke 
troeven. Het is mijn overtuiging dat we door meer 
samenwerking het nog beter kunnen en dat we 
de uitdagingen die voor ons liggen aankunnen. 
In allerhande dossiers hebben we bewezen dat 
samenwerking werkt ! 

Denk maar aan de nieuwe sporthal, Boempetat, 
het Blad van Boom, … Tal van partners willen 
meebouwen aan een prachtig Booms verhaal.  

Lokale handelaars, diverse verenigingen, de vele 
sportclubs, de personeelsleden van onze gemeente, 
buurtbewoners, … samen gaan we voor beter. Met 
CD&V hebben we alvast een sterke gedreven ploeg 
die voluit gaat voor meer samenwerking. 

Ga samen met ons mee op de weg vooruit 
naar een beter Boom!”

SAMEN VOOR EEN BETER BOOM

Een gezellige buurt, da’s een buurt waar 
mensen zich echt thuis voelen en waar 
buren elkaar (beter) leren kennen. Dat 
willen wij absoluut stimuleren ! Met 
een ‘straatfeestcheque’ willen we de 
organisatie van uw straatfeest financieel en 
met materiaal ondersteunen.

Een gezellige buurt is ook een betrokken 
buurt met échte inspraak van de bewoners; 
zij bepalen mee wat er in de wijk “leeft”. 

Iedereen wil zich ook veilig voelen. Daarom 
doen we inspanningen om onveiligheid 
te voorkomen en te beteugelen! We 
investeren in een extra politieteam dat de 
drugsproblemen en andere overlast aanpakt. 
Daarnaast willen we de zichtbaarheid van 
de wijkagent verhogen en de drempels 
om met hen in contact te treden sterk 
verbeteren.

ZUURSTOF VOOR
GEZELLIGE, VEILIGE 
& BEREIKBARE BUURTEN  

We hebben bijzonder veel respect voor het werk dat door jongeren 
recent werd gepresteerd om de “Agoraspace” (speelterrein aan het 
Van Cleemputplein) te verfraaien. In de toekomst willen we de pleintjes 
voor de kinderen en jongeren in de buurt nog verder vernieuwen 
en opwaarderen. Dit doen we door het huidige voetbalveldje te 
vernieuwen, nieuwe sporttoestellen te plaatsen en de bestaande 
speeltuin uit te breiden. 

EEN PROPERE 
BUURT, DA'S EEN 
AANGENAME BUURT
Zwerfvuil is niet alleen schadelijk voor het 
milieu,  het is tevens één van de grootste 
ergernissen van de Vlamingen en Bome-
naars.  We verhogen daarom de inspan-
ningen in de strijd tegen zwerfvuil en tre-
den hard op tegen de vervuilers. Dat doen 
we door meer gerichte acties van politie 
en GAS-ambtenaren om sluikstorters aan 
te pakken. We zetten in de toekomst het 
zwerfvuilteam actiever in en stellen sa-
men met de buurt en met de scholen een 
‘schone straten’ actieplan op.

WE GEVEN ONZE JONGEREN ALLE 
MOGELIJKHEDEN OM JONG TE ZIJN

KRIS  
VAN HOECK
LIJSTTREKKER

MINDER  
VERKEERSDRUKTE
& VLOTTER PARKEREN

CD&V wil de mobiliteit en parkeerdrukte 
in je wijk aanpakken. De wijk rond de 
Advokaatstraat heeft immers te maken 
met een hoge parkeerdruk omwille van 
de aanwezigheid van de turnkring en de 
moskee.

We willen samen met beide organisaties 
bekijken welke noden er zijn en hoe we 
het parkeerprobleem kunnen aanpakken.
In overleg bekijken we of er op langere 
termijn voor die verenigingen nieuwe 
locaties kunnen gevonden worden.

Na de vernieuwing van de Advokaatstraat, 
Esperantostraat en Kruisstraat willen we 
ook de andere straten in de omgeving 
volledige vernieuwen zodat een 
aangename woonbuurt ontstaat. Er 
worden beplantingen voorzien en tevens 
voldoende parkeergelegenheid voor fiets 
en auto.

WE ZETTEN DE VERNIEUWING VAN DE 
STRATEN IN JOUW BUURT VERDER! 

OPEN RUIMTE 
MAXIMAAL BEHOUDEN:
GROEN, WONEN, ... 

Met inspraak van de inwoners van Boom 
bekijken we welke bestemming we aan de 
Klamp (dat is de groene ruimte tegenover 
Colruyt) zullen geven. 

Voor CD&V is het alvast duidelijk dat wo-
nen daar moet  mogelijk zijn, maar dat 
eveneens de open ruimte maximaal moet 
behouden blijven. De ontsluiting van het 
gebied mag geen extra druk leggen op de 
directe omgeving.


