
"We moeten Boom een nieuw leven 
inblazen met  een handelskern waar 
mensen elkaar kunnen ontmoeten en 
zich ook veilig voelen!"

NIEUW ERFRECHT: 
SERVAIS LEGT HET VOOR 
U UIT! 
Naar aanleiding van een overlijden word 
je geconfronteerd met het erfrecht, maar 
slechts weinigen weten wat hen daarbij 
te wachten staat. Mensen hebben 
dikwijls specifieke wensen met 
betrekking tot hun nalatenschap. Samen 
met Beweging.net nodigt  CD&V Boom 
Servais graag uit om ons de aangepaste 
wetgeving rond erfrecht uit te leggen. 
Iedereen is welkom op dinsdag 6 maart 
2018 vanaf 20u00 in het Parochiaal 
Centrum (Hoogstraat 19-21. 2850 Boom ) 
Inkom is volledig gratis!

Ongetwijfeld heb je de afgelopen weken vernomen dat onze gemeente in een diepe 
politieke crisis is terecht gekomen. De problemen zijn ontstaan nadat  vier N-VA 
raadsleden (waarvan zelfs één schepen), opstapten uit hun partij en besloten voortaan 
als onafhankelijk raadslid te zetelen. Hierdoor verloor de coalitie haar meerderheid en 
werd onze gemeente geconfronteerd met ernstige problemen, die ongetwijfeld voor de 
Boomse inwoners gevolgen zullen hebben. CD&V betreurt dat N-VA er niet is in geslaagd 
om haar interne problemen te voorkomen of op te lossen!
 
Wij hadden de hoop dat er na de overstap van 
de vier raadsleden, over de partijgrenzen heen 
op een constructieve manier zou kunnen 
worden samengewerkt. Maar al snel bleek dat 
de afscheuring van de vier N-VA’ers in nauw 
overleg met de partij “Boom Eén” tot stand was 
gekomen. Er bleef nog weinig ruimte voor 
constructieve samenwerking. We moeten 
vaststellen dat de verwijten over en weer vliegen 
en dat het debat niet meer over de inhoud gaat, 
maar over politieke spelletjes. Eén ding is zeker: 
het belang van de Bomenaar is hiermee niet 
gediend. Als CD& V betreuren we deze gang van 
zaken en doen we een oproep voor dialoog. We 
roepen elk raadslid persoonlijk op om zijn of 
haar verantwoordelijkheid op te nemen en niet 
mee te gaan in de verdere polarisering.  
Populistische voorstellen ogen misschien leuk, 
maar op lange(re) termijn schaden ze zeker het 
belang van de Boomse bevolking.  
De Bomenaar verdient beter!

DE BOMENAAR
VERDIENT BETER!

COLOFON
Heeft u een opmerking over het gemeentebeleid 
of de CD&Vwerking in onze gemeente? Of heeft 
u een suggestie voor wat beter kan? Aarzel niet 
en ga de conversatie aan!

Uw nationale contactpersoon
tom@cdenv.be
Wetstraat 89 - 1040 Brussel
www.cdenv.be
Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is heel eenvoudig: 
www.cdenv.be/wordlid

Uw lokale contactpersoon:
Kris De Keninck 
info@boom.cdenv.be
www.boom.cdenv.be

Volg ons op Facebook:
www.facebook.com/cdenvboom

in BOOM 
Boom.cdenv.be

Wijblad  van CD&V-Boom  Januari 2018
,,

2018, de start van een nieuw jaar. Dat 
betekent ook vaak een nieuw begin met 
nieuwe kansen. Ook voor CD&V Boom! 

Dit jaar doen we er opnieuw eke dag 
alles aan om  van Boom een mooie, 
warme en bruisende gemeente te 
maken. En dat doen we met een hele 
ploeg die steeds uitbreidt met nieuwe 
mensen   die het goed menen met Boom. 
Zoals Danny en Gyltene. In dit blad leer 
je hen kennen!

We starten 2018 dan ook met heel veel 
enthousiasme !

DANNY & GYLTENE 
KIEZEN VOOR CD&V! 

Gyltene Rahimi 
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De affichagecampagne “Veilig 
Schoolbegin” van CD&V Boom is reeds 
enkele jaren een vaste waarde. Ook dit jaar 
sierde onze affiche weer heel wat Boomse 
ramen. Met deze actie willen wij extra 
aandacht besteden aan het veilig naar 
school verplaatsen met de fiets of te voet. 

Kiezen om naar school te wandelen of te 
fietsen is kiezen voor beweging, een beter 
klimaat, méér veiligheid en de mogelijkheid 
om vlotter contact te leggen. 
Een welgemeende merci aan Boom om 
hieraan mee te werken!

Om onze appreciatie voor jullie engagement 
te tonen, belde we bij drie Boomse huizen 

aan, waar de affiche een mooie plaats had 
gekregen. Deze mensen werden blij gemaakt 
met enkele gadgets rond Veilig naar School 
en heel wat lekkers uit de Wereldwinkel.   

De afgelopen weken zamelde CD&V Boom 
speelgoed in ten voordele van de 
ruilwinkel Boempetat uit de Blauwstraat. 
Heel wat mensen gaven gehoor aan de 
actie en brachten hun gebruikt (maar 
degelijk) speelgoed binnen.

Armoede, vooral dan de kinderarmoede,  is 
een thema dat bijzondere aandacht verdient 
in onze gemeente. Ondanks de vele 
inspanningen en initiatieven van het 
gemeentebestuur, het OCMW en organisaties 
leven immers (te) veel Bomenaars in 
armoede. Cijfers van Kind & Gezin tonen aan 
dat één op drie Boomse kinderen geboren 
wordt in een gezin met een verhoogd 
armoederisico.

Deze cijfers hebben ons allen geraakt; dit 
thema laat ons dan ook absoluut niet los. 
Begin december was het Sinterklaas. Voor 
kinderen één van de mooiste dagen van het 
jaar. Een feest van chocolade, snoepgoed en 
cadeautjes. Helaas is dat niet voor alle 
kinderen het geval.
  
“We organiseerden een 
speelgoedinzamelactie om er voor te zorgen 
dat het voor alle kinderen in onze gemeente 
een mooi Sinterklaasfeest kon worden” zegt 
CD&V schepen Kris Van Hoeck.

meer info: www.boom.cdenv.be

CD&V breidt nog elke dag uit met 
nieuwe mensen die zich mee willen 
inzetten voor een warm, aangenaam 
en veilig Boom. Gyltene en Danny zijn 
twee nieuwkomers in onze CD&V-ploeg 
die zich vol overtuiging willen inzetten 
voor onze gemeente en de Bomenaar. 
Wij stellen ze graag aan je voor! 

Gyltene Rahimi 
woont  26 jaar in België. Ze is afkomstig uit 
Kosovo en moeder van 2 kinderen. Ze is 
bijzonder enthousiast en weet goed wat ze 
wil! 

 "Via vrienden en kennissen ben ik in contact 
gekomen met CD&V Boom. Al snel leerde ik 
hun plannen voor onze gemeente kennen en 
was meteen enthousiast om hieraan mee te 
werken en Boom verder te verbeteren! 

Als moslim én als Vlaming respecteer ik de 
Vlaamse cultuur en samenleving en wil ik er 
heel graag mijn steentje toe bijdragen. Ik wil 
meewerken aan een warme samenleving 
waar iedereen, los van afkomst, huidskleur of 
religie, zich kan thuis voelen. Maar waar we 
anderzijds streng optreden tegen mensen die 
de geldende regels overtreden! Alleen zo kan 
onze samenleving werken. We krijgen heel 
veel kansen, maar ieder van ons heeft ook 
heel wat verantwoordelijkheden!

Wat ik absoluut wil voor Boom? De dorpskern 
nieuw leven inblazen tot een plaats waar 
mensen elkaar kunnen ontmoeten en zich 
veilig voelen. Daar is veel werk aan de 
“winkel“ maar samen met de Boomse 
handelaars kunnen we daar een verschil 
maken."

Danny Verschaeren
is vader van 2 kinderen. Hij is al 14 jaar 
voorzitter van de Boomse Sportraad en zet 
zich al die tijd in voor de promotie en de 
bevordering van sport in Boom. 

"Door mijn engagement in de sportraad heb 
ik veel contacten gelegd met Boomse politici, 
waaronder ook de CD&V-schepenen. Al die 
tijd heb ik met hen op een bijzonder fijne 
manier kunnen samenwerken. Net die goede 
samenwerking is de aanleiding dat ik zelf bij 
de CD&V-afdeling van Boom terecht ben 
gekomen. De komende jaren wil ik 
meewerken aan de vooruitgang van onze 
gemeente en er voor zorgen dat we de 
problemen van de Bomenaar kunnen 
oplossen zodat iedereen zich goed en veilig 
voelt in Boom! Dat wil ik doen door tussen de 
Bomenaars te staan en te luisteren naar hun 
noden en verzuchtingen. Ik wil dat doen te 
midden van de Bomenaars en niet vanuit een 
Ivoren toren. Daar wil ik absoluut voor gaan!"
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Gyltene en Danny willen zich in 2018 volop mee inzetten om van 
Boom een warme, aangename en veilige gemeente te maken. 
Waar het voor iedereen goed wonen, leven, werken of studeren is! 
Wil jij ook meewerken aan ons CD&V-verhaal in Boom? Laat het 
ons weten via info@boom.cdenv.be

SPEELGOED KRIJGT EEN 
TWEEDE LEVEN BIJ 
KINDEREN IN ARMOEDE
Tweede speelgoedinzamelactie voor Boempetat 

VEILIG SCHOOLBEGIN - DANKJEWEL! 

Beste Bomenaar, 

Namens CD&V wensen wij jou en je familie 
een gezond en warm 2018. CD&V ziet het 
nieuwe jaar als een nieuw begin met nieuwe 
kansen. Onze ploeg breidt uit met nieuwe 
mensen die het goed menen met Boom. We 
starten 2018 met heel veel enthousiasme !
 
We willen dit enthousiasme met jou delen op 
onze nieuwjaarsreceptie op zaterdag 20 
januari van 19.00 tot 21 uur  in het clubhuis 
van Hockeyclub Braxgata (via dienstingang 2 
in de Kapelstraat). Wij zullen er eveneens 
Vice-Eerste Minister Kris Peeters mogen 
verwelkomen ! Iedereen is welkom; breng 
dus gerust familieleden, vrienden en buren 
mee maar graag je aanwezigheid (naam en 
aantal personen) bevestigen via 
info@boom.cdenv.be of via 0473 38 56 67 (na 
18u00).

Niet iedereen heeft het gemakkelijk in onze 
samenleving maar iedereen verdient wel een 
warme maaltijd. Daarom steunen wij de 
voedselinzamelactie van Beweging.net ten 
voordele van de Welzijnsschakel Boom. Je 
kan, geheel vrijblijvend, voedsel met lange 
houdbaarheid (zoals pasta, rijst, conserven, 
… ) meebrengen naar de nieuwjaarsreceptie 
en deponeren in de inzamel-box.  Ook 
wegwerpluiers zijn welkom.

We kijken er naar uit om samen met jou het 
glas te heffen op 2018 !

Carla Herremans                      Kris Van Hoeck 
Voorzitter CD&V Boom          Schepen     
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Voorzitter Carla Herremans overhandigde het 

bedankingspakket 'Veilig schoolbegin'




