
In Boom

Wij kiezen voor de fiets!
Gezond, snel én klimaatvriendelijk

Een initiatief van 

v.u
. 

Bij de start van het schooljaar is 
onze affichecampagne “Veilig 
Schoolbegin” een vaste waarde. 
Ook dit jaar krijgen jullie bij dit 
WIJ-blad een exemplaar ervan in 
de brievenbus. 

Bij de start van het schooljaar fietsen 
weer heel wat scholieren terug naar 
school. Met onze actie willen wij extra 
aandacht besteden aan hun veiligheid. 

Kiezen om naar school te stappen of te 
fietsen is immers kiezen voor meer 
beweging, een schoner milieu en een 
grotere veiligheid. Het schept bovendien 
de mogelijkheid om vlot contacten te 
leggen. Geen enkele ander 
vervoersmiddel combineert zoveel 
voordelen.
Wij willen iedereen, dus ook de 
automobilisten, attent maken op een 
veilig schoolbegin, vooral om en nabij de 

schoolpoort en de wegen er naar toe. 
Ondersteun onze actie en hang de affiche 
op een zichtbare plaats voor je raam. En 
wie weet win je zelfs nog een leuke prijs. 

Voor een veilig schoolbegin kunnen we 
samen zorgen!

COLOFON
Heeft u een opmerking over het 
gemeentebeleid of de CD&V 
werking 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
boom.cdenv.be

Volg ons op Facebook:
fb.com/cdenvboom/

in Boom
boom.cdenv.be

Wijblad  van CD&V-Boom jaargang 2 - augustus 2017

Van koning auto naar koning fiets
Kiezen voor de fiets is kiezen voor meer beweging,  een schoner milieu, 
vlotter ter bestemming geraken en een betere veiligheid. 
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Om deze reden wil CD&V BOOM de fiets een 
plaats geven waarop hij recht heeft: koning 
van de weg. Zo heeft JONG CD&V haar 
fietsknelpuntenplan herwerkt en zijn er 
enkele acties aan Boomse schoolpoorten 
gepland. Op zaterdag 2 september kan je ons 
terugvinden op de braderij en ook dit jaar 

kunnen jullie rekenen op onze Veilig 
Schoolbegin affichecampagne. Op pagina 4 
kan je hierover meer informatie lezen. De 
vernieuwde affiche kan je alvast bij dit 
WIJBLAD vinden. Hang ze op een zichtbare 
plaats en, wie weet, win jij een leuke prijs.

#veiligeschoolpoort



Eerste publieke 
laadpalen voor 
elektrische 
wagens in Boom

 #HOE PROBLEMEN MELDEN ?
Op initiatief van schepen Kris Van Hoeck is de website van het 
gemeentebestuur geheel vernieuwd. Echt handig is is dat je via de website 
een melding kan maken van problemen aan de openbare weg,  sluikstort, 
milieu enz. .Het heeft als groot voordeel dat je op een snelle manier en van 
thuis uit deze problemen kan signaleren. De evolutie van uw signalement 
kan je stap voor stap opvolgen via dezelfde website en via e-mail.
Hoe ga je te werk ?

• Ga naar www.boom.be
• klik op de blauwe knop “ik wil iets melden 
•  klik je op de knop “nieuwe melding”  
• vul zo volledig mogelijk de getoonde pagina in. Je kan op een 

plattegrond van Boom aanduiden waar het probleem zich stelt. 
• Doe je de melding via je smartphone ? Geen probleem en voeg er 

meteen een foto bij.

Sinds kort telt onze gemeente op het openbaar domein 
3 elektrische laadpalen voor wagens. Aan elke 
laadpaal kunnen 2 wagens gelijktijdig laden. Het is de 
bedoeling dat tegen 2020 tien laadpalen verspreid 
staan over de ganse gemeente zodat er in elke wijk 
minimaal één aanwezig is. Op deze manier zetten we 
een volgende stap in de overstap naar een duurzame 
en leefbare gemeente.

De eerste laadpalen zijn geplaatst op een parking in de 
omgeving van belangrijke publieke functies (zoals de nabijheid 
van scholen).  Je vindt ze terug op de parking aan de Kaai (in de 
nabijheid van de aanlegsteiger), de Varkensmarkt (nabij het 
handelscentrum) en de parking Albrecht Rodenbachstraat 
(nabijheid van het park). 

Een geschikte locatie moet 24/24uur en 7/7dagen beschikbaar 
zijn. De locatie moet gelegen zijn in de omgeving van zowel 
publieke functies als in de omgeving van voldoende bewoning. 
Nadien bekijken we met onze partner Eandis of de locatie 
beschikt over de nodige stroomvoorziening en niet te dicht bij 
een andere laadpaal staat. Allego is de firma die, na een 
openbare aanbesteding, door Eandis is aangesteld voor de 
plaatsing, onderhoud en exploitatie van de laadpaal. Bij hen 
vind je info over het gebruik ervan. www.allego.be

Wie suggesties heeft voor mogelijke locaties voor de nog te 
plaatsen laadpalen mag deze mailen naar 
kris.van.hoeck@boom.be

JONG CD&V onderwerpt 
weginfrastructuur aan een 
fietstoets
 
Opnieuw toetst JONG CD&V de Boomse weginfrastructuur aan 
de fietsvriendelijkheid en doet ze het gemeentebestuur 
waardevolle suggesties in een 10-puntenplan. Dit plan zal bij de 
start van het schooljaar terug te vinden zijn op boom.cdenv.be . 
"Met deze suggesties aan het bestuur willen we onze steen 
bijdragen om de verkeersveiligheid, en meer in het bijzonder die 
van de schoolgaande jeugd in Boom, te verhogen en te 
verbeteren", aldus Tom Dewandelaere. (JongCD&V) "Daarnaast 
willen we ook inzetten op een belangrijke omslag van koning 
auto naar koning fiets. We moeten jongeren en hun ouders zoveel 
mogelijk en blijvend motiveren om met de fiets naar school te 
gaan. Dit zal de schoolomgeving heel wat veiliger maken tijdens 
de drukke momenten".

Je kan ons ook dit jaar vinden in de Blauwstraat. Het 

braderiegebeuren staat in het thema van de Britse bevrijders.

Koning Fiets is ook aanwezig op de 
braderij van 2 september.

De eerste zaterdag van september staat steevast in het 
teken van de jaarlijkse braderie. Vanaf 12.00u kunnen 
zowel jong en oud als groot en klein er rondkuieren. 

CD&V Boom heeft op de braderie een vaste plaats en ook dit jaar 
staat verkeersveiligheid, in het bijzonder die van koning fiets, in 
de spotlight. Iedereen die met de Boomse weginfrastructuur 
vertrouwd is krijgt de gelegenheid om zijn fietsknelpunten aan 
te duiden. Wie stressbestendig is mag zich wagen aan een 
bibberspel. Of kom gewoon even langs voor een glas en een 
babbel met één van onze mandatarissen.

Tom Dewandaelere (JONG CD&V) tijdens één van de Pomp en 

smeer 'm acties. 




