
Een fijne, gezellige, veilige én bereikbare buurt,  da’s waar je jezelf écht thuisvoelt! Dat is 
dan ook de ambitie waar we samen met jou werk van willen maken: een leefbare buurt 
waar iedereen zich  thuisvoelt.  Daar waar nu nog problemen zijn, bieden we perspectief 
op beterschap. 

Geen enkele buurt of straat is gelijk. Met CD&V Boom gaan we daarom opzoek naar 
positieve en concrete oplossingen voor de uitdagingen in jouw buurt. We hebben 
alvast heel wat concrete voorstellen en horen graag wat jij daarover denkt!

Een buurtparking maakt parkeren vlotter  
én zorgt voor meer ruimte in de buurt   

LAAT JOUW  MENING HORENOVER ONZE  VOORSTELLEN!  >> surf naar cdenv.boom.be/bosstraat 

Een buurtparking ter hoogte van de Nachtegaalstraat die  
gratis te gebruiken is door buurtbewoners kan het parkeer-
probleem in de wijk oplossen. Daarnaast biedt een buurt-
parking ook de mogelijkheid om het aantal geparkeerde  
auto’s in de verschillende straten in de wijk te verlagen. Verder  
bieden we ook de mogelijkheid om extra carports of garage-
boxen te huren.

Op evenementendagen voeren we in de hele wijk een bijzon-
dere parkeerregeling in waarbij de buurtbewoners onbeperkt 
kunnen parkeren. Bezoekers vallen onder het regime van het 
beperkt parkeren met schijf.  Zo pakken we ook de parkeer-
problematiek tijdens evenementen aan. 

Samen maken we je buurt #dewegvooruit 

Wijk Bosstraat
Da’s jouw thuis! 

“Het Katrientje” vormt nog
 meer het hart van de buurt  
Samen met de vrijwilligers van het Katrientje willen we de 
buurt nog meer mogelijkheden bieden. Denk bijvoorbeeld 
aan een buurtrestaurant, activiteiten van de steiger, een 
afleverpunt voor boodschappen met producten van lokale 
handelaars, …

Kinderopvang dichtbij huis
Basisschool Villa Kakelbont maakt het mogelijk om in 
je buurt school te lopen. Om tegemoet te komen aan 
de toenemende vraag tot kinderopvang richten we een 
nieuwe kinderopvang op. We willen hiervoor graag 
samenwerken met Chiro Calimero, zodat zij kunnen 
rekenen op extra huurinkomsten. Extra busvervoer 
wordt zo vermeden.



VU: Tom Dewandelaere - Nielsestraat 90 b102, 2850 Boom 

Meer fietsveiligheid, 
da’s beter voor iedereen 
De Nachtegaalstraat is één van de belangrijkste  
toegangspoorten tot de wijk Bosstraat en dus ook een 
druk gebruikte straat door fietsers, waaronder heel wat 
schoolgaande jeugd. De voorziening voor fietsers in 
deze straat is - gezien het vele autorverkeer - echter 
te beperkt en niet veilig. Een fietssuggestiestrook is op 
deze plaats onvoldoende.  We stellen daarom voor een 
degelijk fietspad te voorzien die afgescheiden wordt 
van de straat. Zo kan iedereen veilig de Nachtegaal-
straat gebruiken om van en naar de wijk Bosstraat te 
fietsen!

Ook het fietspad in de Dirkputstraat moet worden  
afgwerkt en worden doorgetrokken. 

Schorre 2: een blijvende  
groene long in jouw buurt 

Evenementen in De Schorre: 
Minder overlast, meer plezier  

De sanering van deelgebied 2 van De Schorre 
moet worden beperkt tot het strikt noodzakelijke.  
We kiezen voor maximaal behoud van het  
natuurlijke en wilde karakter van het gebied. 

De verdere toekomst van het gebied moet volop mee 
bepaald worden door én voor de buurt. We kiezen 
daarom voor een degelijk participatietraject met 
voldoende inspraakmogelijkheden voor de buurtbe-
woners. Op aangeven van de wijk Bosstraat moeten 
de gesaneerde delen terug een natuurlijke invulling   
krijgen waar wandelaars en mountainbikers een plaats 
hebben en waar de buurtbewoners thuis zijn.

We verwachten van de organisatoren van  
Tomorrowland dat zij inzetten op  
maximale betrokkenheid  van de buurt. 
Zowel in de aanloop naar het festival als  
tijdens en na het festival moet de buurt gekend  
worden en een open deur vinden bij de organisatoren. 
De organisaties moeten daarbij verder inzetten op het 
verbeteren en beperken van de hinder. 

Geïnteresseerde buren, verenigingen en handelaars 
uit de buurt krijgen maximaal de kans om mee te  
werken in de  organisatie. Streekeigen stewards  
komen op plaatsen waar het nodig is.

De speelruimte in uw buurt wordt geoptimaliseerd, 
zodat de Chiro, de school,... kortom alle kinderen uit 
de buurt onbezorgd kunnen ravotten.

Mooie speelruimte in de 
buurt om volop te ravotten 


