
Voor CD&V Boom, vertelt 
milieuschepen Kris Van Hoeck, is het 
belangrijk dat het gemeentebestuur 
inspanningen doet die het klimaat ten 
gunste komen. De gevolgen van de 
klimaatopwarming zullen ons immers 
allemaal treffen. Bij de vernieuwing 
van haar wagenpark kiest het 
gemeentebestuur resoluut voor 
voertuigen die minder fijnstof en 
minder CO² uitstoten.

Rond deze tijd worden de eerste twee nieuwe 
bestelwagens in gebruik genomen die op 
CNG brandstof rijden.. Deze voertuigen 

stoten 95% minder fijn stof en 20% minder 
CO² uit dan diesel. Ze zijn bovendien 30% 
goedkoper dan dieselvoertuigen.
De bedoeling is om op korte termijn het 
volledige wagenpark van het Boomse 
bestuur te vernieuwen en duurzamer te 
maken. Hierdoor slaat de gemeente een 
dubbelslag: de brandstof- en 
onderhoudskosten worden teruggedrongen 
én we werken actief aan het terugdringen van 
de CO² en het fijn stof op haar grondgebied. 
Deze operatie past in het globale 
klimaatbeleid van het bestuur en zorgt er 
voor dat onze gemeente stap voor stap beter 
leefbaar wordt.

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 (secretaris)
http://boom.cdenv.be/

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

in BOOM
boom.cdenv.be
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High five voor de 
fiets! 
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CD&V Boom kiest volop voor de 
fiets en wil dat vervoersmiddel 
de plaats geven waarop het 
recht heeft: de koning van de 
weg, ook in Boom.

Kiezen voor de fiets is kiezen voor 
beweging, een zuiverder klimaat, 
meer veiligheid en geeft de 
gelegenheid om vlot contact te 
leggen met andere fietsers. Geen 
enkel ander vervoersmiddel 
combineert zoveel voordelen. Om 
die reden gaf CD&V Boom kinderen 
en jongeren, die met de fiets naar 
school komen, een symbolische high 
five tijdens een “Pomp en smeer’m”- 
actie. Daarnaast werd met de 
afficheactie ‘Veilig schoolbegin’ en 
de lancering van een 10-puntenplan 
door JONGCD&V Boom uitgebreid 
aandacht besteed aan 
verkeersveiligheid.
op de foto vlnr: Kris Van Hoeck, Paul 
Coeckelbergh, Tom Dewandelaere 
en Dirk de Kort

Succesvolle pomp'n smeer actie aan 
Boomse scholen! 

JONG CD&V stelt10-puntenplan op!

37% van de Boomse kinderen worden 
in een kansarm gezin geboren

Het klimaat is een zaak van ons 
allemaal!  

CD&V in beweging 
voor BOOM! 

HET KLIMAAT IS EEN ZAAK VAN ONS 
ALLEMAAL 



Lees meer op 
http://boom.cdenv.be/nieuws/
bekijk-hier-het-10-puntenplan-
van-onze-jongeren-voor-een-
betere-verkeersveiligheid-in-
boom

Fietsen in en rond Boom: 
klimaatvriendelijk, gezond, 
snel op je locatie en 
goedkoop!

Actiedag, eerlijke 
handel! 

Boom is sinds 2013 een “Fair Trade” 
gemeente. Een titel die je blijvend moet 
verdienen ! Eind oktober organiseerde de 
dienst Noord-Zuid een actiedag rond 
eerlijke handel. Ze waren manifest 
aanwezig op de wekelijkse markt en 
s’avonds konden de gemeenteraadsleden 
proeven van (h)eerlijke producten. 
Hiermee werd de noodzaak van eerlijke 
handel eens te meer onder de aandacht 
gebracht.

Kiezen voor de fiets is gezond, snel, 
sociaal én klimaatvriendelijk. We 
moeten iedereen zoveel mogelijk 
blijven motiveren om regelmatiger de 
fiets te nemen om zich te verplaatsen. 
Het zorgt er niet alleen voor dat we de 
files op de weg aanpakken; we leveren 
bovendien een belangrijke bijdrage aan 
het milieu.

Om die boodschap kracht bij te zetten, 
organiseerde CD&V eind september 
een heuse “Pomp en smeer’m”- actie. 
In aanwezigheid van CD&V schepen 
Kris Van Hoeck en Vlaams 
Parlementslid Dirk de Kort werden de 
fietsbanden van de fietsende jeugd 
opgepompt, hun kettingen gesmeerd 
en werd een handig fietsgadget en een 
gezond stuk fruit uitgedeeld. Op die 
manier willen we de fietsende jeugd 
belonen en willen hen stimuleren dit 
te blijven doen.

Kiezen voor de fiets betekent dat je 
zorgt voor een veilige fietsomgeving. 

Dat CD&V Boom en JONGCD&V Boom 
verkeersveiligheid hoog in het vaandel 
dragen, bewijzen ze elk jaar met de 
sensibiliseringsactie ‘Veilig 
Schoolbegin’. De start van het nieuwe 
schooljaar grijpen ze aan om mensen, 
aan de hand van affiches, bewust te 
maken en aan te sporen extra 
aandachtig te zijn in het verkeer. We 
roepen hen op om onze boodschap 
mee te ondersteunen door de affiche 
op te hangen.

JONGCD&V Boom ging nog een stapje 
verder en lanceerde haar 10-
puntenplan voor een veiliger verkeer, 
waarbij de nadruk lag op meer 
fietsveiligheid in onze gemeente. De 
jongeren deden verschillende 
aanbevelingen aan het 
gemeentebestuur om de 
verkeersveiligheid voor de 
schoolgaande jeugd van Boom te 
verbeteren. 

Onze gemeente is helaas koploper inzake 
kinderarmoede, ondanks de vele en 
gewaardeerde inspanningen van de lokale 
overheid.
Zo zijn realisaties van het OCMW van Boom, 
zoals het oprichten van de kinderkleding-
ruilwinkel “Boempetat!” , de samen-tuin 
“Boomhut”, het “sociaal restaurant” en 
“sport voor iedereen”, door de Vlaamse 
regering op applaus onthaald en betoelaagd 
met € 160.000. 
Die projecten werden gelanceerd door 
Christel De Coninck, tot voor kort OCMW-
voorzitter voor CD&V. 
Ze geeft ons een inkijk. Alle projecten 
kaderen in een brede visie. In 2014 werd het 
“ Huis van het Kind” opgericht en werd een 
brugfiguur aangesteld als aanspreekpunt 
voor de ouders en de hulpverleners. Er is de 
“Boempetat!” aan de Blauwstraat 34, een 
ruilwinkel voor baby- en kinderkleding, 
waar tevens dat “Huis van het Kind” een 
onderkomen vindt. 
Een ander project is het “Sociaal restaurant” 
waar aan kwetsbare gezinnen een 
betaalbare en gezonde maaltijd wordt 
aangeboden. En tot slot is er voor kinderen 
een ondersteuning voor hun deelname aan 
culturele activiteiten en sport.
 

Het OCMW van Boom mag zich in de aanpak 
voor de strijd tegen kinderarmoede een 
echte pionier noemen op want het kreeg 
verschillende OCMW’s van andere 

gemeentes over de vloer die interesse 
hebben om gelijkaardige initiatieven te 
ontwikkelen. Dat is voor CD&V een échte 
stimulans om zich in het gemeentebestuur 
volop te blijven inzetten in de strijd tegen 
armoede in het algemeen en in 
kinderarmoede in het bijzonder.
 
Voor meer informatie over de hulpverlening 
kan u terecht bij onze mandataris in het 
OCMW, Christel De Coninck 
(christel.deconinck@ocmwboom.be)

Opnieuw was de plantjesverkoop aan de 

Colruyt in Boom een succes. 

Tijdens het derde weekend van september 
verkocht CD&V Boom, aan de ingang van 
het warenhuis Colruyt, 400 azalea’s ten 
voordele van de actie “Kom op tegen 
kanker”. De opbrengst van deze actie gaat 
naar heel veel projecten: hulp aan 
kinderen met kanker, wetenschappelijk 
onderzoek, psychosociale 
ondersteuning, ...  De verkoop bracht € 
2.825,50 op. Een absoluut succes ! 
Met dank aan de vele Bomenaars die een 
plantje hebben aangekocht en daarmee 
onze actie hebben ondersteund !

37 % VAN ALLE KINDEREN IN BOOM 
WORDEN IN KANS ARMOEDE 
GEBOREN. 
Kind en Gezin berekende dit cijfer met parameters als het maandelijks 
inkomen, de opleiding, de arbeidssituatie en de gezondheidssituatie.

 We moeten  volop blijven 
inzetten in de strijd tegen 

armoede!”




