
JOUW BUURT
      DA’S JOUW THUIS 

EEN PROPERE 
BUURT, DA'S EEN  
AANGENAME  
BUURT 

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

Dit drukwerk werd gedrukt op gerecycleerd papier.
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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  

Om het gevoel van veiligheid te verbeteren willen we bekijken hoe we in 
uw wijk de openbare verlichting kunnen verbeteren en optimaliseren.

We nemen extra maatregelen en voorzien meer controles om overdreven 
snelheid in de Kruiskenslei en de Overwinningsstraat te verhinderen. 

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 de 
Bomenaars. 

In deze wijk is het ook de oorzaak van het 
rattenprobleem.  We verhogen daarom de 
inspanningen in de strijd tegen zwerfvuil 
en treden hard op tegen de vervuilers. 
Dat doen we door meer gerichte acties 
van politie en GAS-ambtenaren om sluik-

storters aan te pakken. Waar nodig wordt 
een mobiele camera ingezet tegen het 
zwerfvuil.

Daarnaast willen we ook meer publieke 
afvalbakjes plaatsen en de bestaande ver-
nieuwen. We  zetten in de toekomst het 
zwerfvuilteam actiever in. Samen met de 
buurt stellen we een ‘schone straten’ 
actieplan op. 

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

KRIS  
VAN HOECK
LIJSTTREKKER

MEER GROEN &
MINDER OVERLAST, 
DA'S PAS GENIETEN!

Het groen in je buurt krijgt een flinke 
opwaardering. We zorgen ervoor dat de 
aangelegde perkjes voldoende worden 
onderhouden en hun uitzicht zo een 
mooie meerwaarde vormt voor deze 
buurt. We investeren ook volop in de 
groenstructuren in de verschillende 
straten. 

In afwachting van de overkapping van de 
“sleuf” van de A12 willen wij maatregelen 
om de geluidshinder en fijn stof tegen te 
gaan. Een verlaging van de snelheid tot 90 
km/u in de sleuf (met trajectcontrole), 

geluidswerende panelen en een 
groenbuffer zullen op korte termijn de 
hinder aanzienlijk verminderen. 

Het rattenprobleem in de wijk krijgt 
extra aandacht. We nemen de nodige 
maatregelen om deze rattenplaag te 
bestrijden en te voorkomen. In dat 
kader wordt ook het probleem met het 
zwerfvuil in de wijk steviger aangepakt 
(zie ook het puntje: 'Een propere buurt, is 
een aangename buurt').

MINDER OVERLAST DOOR MAATREGELEN 
TEGEN DE GELUIDSHINDER VAN "DE SLEUF"


