
» DE WEG VOORUIT

Samen bouwen 
aan onze toekomst, 
dat maakt het nieuwe
Boom.
»

BOOM



Wie lokaal 
shopt, schopt 
leven in de 
buurt! 
»
Boom, een bruisende handelskern in 
het hart van de Rupelstreek. Waar 
Bomenaars en streekgenoten met 
plezier komen winkelen en waar 
handelaars een toekomst hebben in 
hun bloeiende handelszaak. Dat is 
onze ambitie voor Boom. In dialoog 
met de Boomse handelaars werkten 
we voorstellen uit die ons 
handelscentrum opnieuw bruisend en 
aantrekkelijk moeten maken om te 
shoppen: we richten een bemand 
shoppingpunt in binnen het 
kernwinkelgebied waar je fiets veilig 
kan gestald worden. In de aanwezige 
lockers kunnen klanten ook hun 
boodschappen stallen of bestellingen 
laten leveren. We voorzien daarbij een 
netjes onderhouden openbaar toilet. 
Daarnaast zorgen we ervoor dat een 
fietskoerier boodschappen van 
handelaars uit het kernwinkelgebied 
levert bij klanten thuis.



Zuurstof voor 
gezellige, 
veilige en 
bereikbare 
buurten
»
Een gezellige buurt, da's een buurt waar 
mensen zich echt thuisvoelen en waar buren 
elkaar (beter) leren kennen. Wat dacht je van 
het organiseren van een straatfeest waarbij de 
gemeente je financieel ondersteunt en zorgt 
voor het nodige materiaal met een 
straatfeestcheque? Maar een gezellige buurt 
is ook een betrokken buurt met échte inspraak 
van de bewoners om te bepalen wat er leeft. 
Ook wie minder mobiel is, moet zich ten volle 
kunnen bewegen.  Te been of niet te been, 
bereikbare buurten voor iedereen. Alle 
voetpaden moeten worden gescreend op hun 
kwaliteit. Slecht toegankelijke voetpaden 
worden heraangelegd.  Verder willen we alle 
bushaltes in de gemeente toegankelijk maken 
voor mensen met een beperking.  Iedereen wil 
zich veilig voelen, daarom voorkomen we waar 
het kan en grijpen we in waar het moet! De 
zichtbaarheid van de politie in Boom moet 
verhoogd worden door meer en zichtbare 
patrouilles, maar ook nauwer contact met je 
eigen wijkagent is een must.

boom.cdenv.be



De weg vooruit
naar een leefbare 
buurt

»



Kris Van Hoeck  
» Lijsttrekker 

Onze leefomgeving, de buurt waarin we wonen en leven 
draagt bij tot jouw welzijn. Met CD&V zetten we in de 
volgende legislatuur maximaal in op de leefbaarheid van jouw 
buurt. Daar waar er nu nog problemen zijn, bieden we 
perspectief op beterschap.  Dit vraagt om een fijnmazige 
strategie want geen straat of buurt is gelijk. 
Negativiteit lost geen problemen op, met CD&V gaan we dan 
ook resoluut op zoek naar positieve oplossingen voor de 
uitdagingen in jouw buurt. We hebben voor jouw buurt heel 
concrete voorstellen waarover we graag jouw mening horen.

Wij kiezen alvast voor 
structurele, duurzame en 
haalbare maatregelen, waarbij 
we de levenskwaliteit van de 
Bomenaar voorop zetten. Een 
gezellige buurt waar 
voldoende ademruimte is voor 
jong en oud. Een 
praktijkvoorbeeld is de nieuwe 
Kerkstraat waar - door de 
keuzes die we maakten - de 
leefbaarheid van de bewoners 
er enorm is op vooruit gegaan. 
Groene elementen brengen 
extra kleur en zuurstof, minder 
wagens geeft ruimte aan de 
voetgangers en spelende 
kinderen.  Zo maken we voor 
elke buurt oplossingen op 
maat.
 
Pleintjes die de buurt 
uitnodigen om elkaar te 

ontmoeten. Investeren in 
goed begaanbare voetpaden 
en veilige fietspaden, zonder 
daarbij de auto uit het oog te 
verliezen.  De 
milieuvriendelijke buurtbus 
verbindt de Boomse wijken 
met elkaar en met onze 
handelaars. Deze buurtbus 
zorgt voor een vlotte 
aansluiting met het 
bovenlokaal net van openbaar 
vervoer en vermijdt hinder van 
zware dieselbussen die nu 
onze woonomgevingen 
doorkruisen. Aangepaste 
ledverlichting in jouw straat en 
buurttoezicht die je veiligheid 
verhoogt.

De basis voor de voorstellen 
die we aan jou willen 
voorstellen kwamen tot stand 

in dialoog. We kunnen bij 
CD&V Boom daarbij rekenen 
op een sterk vernieuwde ploeg 
van mensen die voeling 
hebben met hun buurt en 
representatief zijn voor de 
Boomse samenleving. De zorg 
voor een gezonde 
leefomgeving waar elke 
inwoner, jong en oud, zich 
veilig voelt, daar gaan onze 
kandidaten voor, nu en in de 
volgende jaren. Met 
betaalbare voorstellen die de 
toekomst van de volgende 
generaties niet bezwaren. 
Ontdek zelf welke oplossingen 
we voor jouw buurt hebben en 
stap mee op de weg vooruit 
naar een leefbare buurt.



Solidariteit, 
da's zorgen 
voor jezelf én 
elkaar
»

De diversiteit in onze 
gemeente is een bron van 
rijkdom: jong/oud, homo/
hetero, allochtoon/
autochtoon, gehuwd/
alleenstaande, gelovig/niet-
gelovig ... maar bovenal zijn 
we allemaal Bomenaars! 
Iedereen verdient het om 
zichzelf te kunnen zijn. 
Iedereen, voor minder gaan 
we niet en wie het moeilijk 
heeft, geven we een extra 
duwtje in de rug. Zo moeten 
alleenstaanden vaak kosten 
dragen die koppels en 
andere samenwonenden 
kunnen delen. In de 
toekomst voorzien we 
daarom een 
alleenstaandenreflex. De 
gezinssamenstelling moet 
het uitgangspunt zijn bij de 
zwaarte van alle 
gemeentelijke heffingen of 
belastingen die iemand 
betaalt.

Een degelijk seniorenbeleid 
en alle mogelijkheden om 
oud te worden in je eigen 
buurt. Daarnaast moet er 
een uitgebreid
ondersteuningsaanbod zijn 
voor wie minder mobiel is. 

Iedereen Bomenaar: dat is 
van Boom ook een holebi-
vriendelijke gemeente 
maken waar het thema volop 
bespreekbaar is.

Elkaar respecteren? Da's 
kiezen voor (w)integratie: 
inzetten op het taalaanbod 
en initiatieven nemen om 
elkaars cultuur beter te leren 
kennen. Maar mensen ook 
de kans geven om buiten te 
komen met hun geloof, want 
ook dat is jezelf zijn. 

Naar een verkeersplan 
dat op wieltjes loopt! 
» www.koningfietsinboom.be

Een gemeente waar je je vlot én veilig in het 
verkeer kan begeven? Dat wil toch iedereen? Wel, 
daar gaan we voor!

De dresscode in 't 
verkeer? Da's de 
wegcode. 
» Daarom besteden we extra aandacht aan 
verkeerseducatie voor onze jongeren én 
sensibiliseringsacties over verkeersveilgheid.

Elke dag komen meer dan 
5600 leerlingen naar één van 
de Boomse scholen. De 
Boomse schoolomgevingen 
verdienen dus extra 
aandacht. De Bassinstraat 
willen we daarom 
omvormen tot een 
schoolstraat die autovrij is 
een halfuur voor en na de 
schooluren. Zo geraakt 
iedereen veilig op school. 
Ook voor andere 
schoolomgevingen 
onderzoeken we hoe deze 
veiliger gemaakt kunnen 
worden en welke 
aanpassingen nodig zijn.
 
Verkeersveiligheid dat is ook 
zien én gezien worden. ‘Den 
dijk’ is de ideale plaats om te 
fietsen, maar licht is er niet. 
We voorzien daarom 
verlichting langsheen het 
volledige traject, zodat je ook 
wanneer het donker is veilig 
langs het water kan fietsen. 
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Boom, da's onze thuis! 

Zelfs wie met zijn twee voeten in de grote wereld staat, 
wil de geborgenheid en een plaats om thuis te komen. 
Die thuis, dat is je gemeente. Het is de straat waar je 
huis staat, waar je in bed wil liggen als je je ziek voelt. 
Het is de buurt waar je ’s ochtends de kinderen afzet 
om naar school te gaan. Misschien ben je er geboren. 
Of misschien woon je er nog maar pas. Misschien zit 
je er sinds kort in een sportclub of ben je er al jaar en 
dag vrijwilliger. Misschien heb je er je stamcafé of 
misschien zijn de meeste gezichten je nog vreemd.

Maar het is voor elk van ons wel de plek waar onze 
thuis is, waar we zekerheid en nestwarmte vinden. De 
plaats waar we onszelf kunnen zijn en ons betrokken 
bij willen voelen. Het is de plaats waar concreet 
engagement begint.

Stap je mee?

Heb je zin om mee te werken? Wil je van Boom een 
nog betere plek maken? Heb jij het ultieme idee om 
van Boom een gezelligere, veiligere en beter 
bereikbare gemeente te maken? Geef je dan op via 
boom.cdenv.be en stap mee op De Weg Vooruit. Wij 
zijn er klaar voor!

info@boom.cdenv.be

Een gezelliger en 
levendiger Boom? 
Dat maken we 
samen! 
» 




