
JOUW BUURT
      DA’S JOUW THUIS 

EEN BRUISEND 
HANDELSCENTRUM, 
DA'S PAS GEZELLIG

IEDEREEN  
BOMENAAR

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

       

1   Kris VN HOECK

2   Carla HERREMNS

3   Tom DEWNDELERE

4   Christel DE CONINCK

5   Abdel EL-HJOUTTI

6   Kris DE KENINCK

7   Ruth MKOM

8   Ludwig DILLEN

9   Chris PIESSENS

10   Sara VN LOOY 

11   Klaartje MES

12   Dirk ROTTHIER

13   Chris VN CMP

14   Bart DE SMET

15   Gyltene RHIMI

16   Hilde VN HOORENBEECK

17   Lucia DE WEVER 

18   Rik PEETERS

19   Paul COECKELBERGH

20   Amane YOSEF

21   Michel VN REETH

22   Nicole RECKO

23   Tamara LERMNS

24   Gust LUREYSSENS

25   Danny VERSCHEREN

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

Lijst
nummer 
3

Dit drukwerk werd gedrukt op gerecycleerd papier.



“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! Zo 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 voorzien (bijkomende) ontspanningsmogelijkheden voor kwetsbare 
jongeren als preventiemaatregel.

We voorzien dat de jeugddienst het contact tussen de gemeente 
en de jongeren verbetert door het aanstellen van pleincoaches of 
pleinbuddy’s, gekozen uit de lokale jongeren. Zo kunnen we de vragen van 
de jongeren snel beantwoorden en kunnen we sneller en nauwkeuriger 
optreden tegen berokkende overlast.

We investeren in een extra politieteam dat zich specialiseert in overlast, 
vandalisme en drugsproblemen en die problemen daadwerkelijk en snel 
zal aanpakken. 

DE MILIEUVRIENDELIJKE 
BUURTBUS, DA'S GEMAKKELIJK 
ÉN GOED VOOR HET MILIEU!

Een milieuvriendelijke buurtbus verbindt in de 
eerste plaats de Boomse wijken met elkaar 
en met het handelscentrum. Verder zorgt 
deze buurtbus voor een vlotte aansluiting 
met het bestaande netwerk van openbaar 
vervoer. Deze buurtbus zal op die manier 
de hinder van zware dieselbussen in onze 

woonomgeving overbodig maken. Het 
nieuwe busstation op de ‘Boulevardbrug’ 
wordt de “hub” (het knooppunt) van waaruit 
je alle richtingen uit kunt. Bij de inrichting 
van het nieuwe busstation gaat bijzondere 
aandacht naar de toegankelijkheid voor wie 
minder mobiel is.

EEN ECHTE THUIS?  
DA'S WAAR HET OOK VEILIG IS! 

KRIS  
VAN HOECK
LIJSTTREKKER

EEN BRUISEND 
HANDELSCENTRUM
DA'S PAS GEZELLIG

We trekken door middel van een 
vestigingspremie nieuwe winkels aan in het 
duidelijk afgelijnd ‘kernwinkelgebied’ (van 
aan de Varkensmarkt langsheen Blauwstraat 
en Hoogstraat tot de Grote Markt). 

We willen een bemand shoppingpunt 
in het kernwinkelgebied voorzien wat 
de mogelijkheid biedt om veilig uw fiets 
te stallen; daar worden ook “lockers” 
(afsluitbare kastjes) voorzien waar klanten 
hun boodschappen kunnen opbergen of

waar hun bestellingen kunnen afgeleverd 
worden. We voorzien daarbij een netjes 
onderhouden openbaar toilet en een plaats 
waar jonge ouders de luier van hun baby 
kunnen verversen. 

Tijdens de zomermaanden maken we van de 
Grote Markt een autovrij belevingsplein met 
gezellige terrassen, veel groen, fietsenstalling 
en waar leuke activiteiten kunnen worden 
georganiseerd.

DE GROTE MARKT WORDT IN DE ZOMER EEN 
ECHT BELEVINGS- EN ONTMOETINGSPLEIN


