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"Zorgen voor een 
degelijk en 

eloverogen 
gemeentebeleid, aar 
elke Bomenaar zich in 

terug kan vinden!"

COLOFON

Heeft u een opmerking over het gemeentebeleid 
of de CD&Verking in onze gemeente? Of heeft u 
een suggestie voor at beter kan? arzel niet en 
ga de conversatie aan!

U lokale contactpersoon:
Kris De Keninck
(info@boom.cdenv.be)
.boom.cdenv.be

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

U nationale contactpersoon
tom@cdenv.be
etstraat 89 - 1040 Brussel
.cdenv.be
Doe mee met CD&V
Lid orden van CD&V is heel eenvoudig:
.cdenv.be/ie-zijn-e/doe-mee/
lid-orden
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Tom en Mohammed zijn beiden kandidaat 
voor de verkiezingen van 26 mei 2019.  
Daarom nodigen  ze u  graag  uit  op  een  
gezellige Kaas & ijnavond in in de grote 
zaal van FDP, ingang via Plantsoenstraat, 
Boom. 

U  kan  er  genieten  van  een  kaasbuffet  
voor €15   of   een   vlees-   of      visschotel 
ook  voor  €15. 

Inschrijven  kan  tot  20  april  via  mail  
naar info@boom.cdenv.be  of  telefonisch  
bij  Jan Mampaey: 0473/38 56 67. 

De inschrijving is definitief  na  
overschrijving  van  het  juiste bedrag   op   
rekening-nummer   BE17   7330 4108 
8321 van CD&V-afdeling Boom met de 
vermelding van “aantal kaas/vlees/vis en 
u naam”.  

U bent van harte elkom! 

TOM DENDELERE EN MOHMMED 
EL HJOUTI, NODIGEN U UIT!

Voor CD&V zetelen volgende 
mandatarissen in de gemeenteraad:

Kris Van Hoeck  is 1ste schepen en 
bevoegd voor Financiën en Aankopen, 
Ruimtelijke Ordening en Stads-
ontwikkeling, Lokale Ondernemingen en 
Industriële Vestigingen, Middenstand  en 
Markten, Sport en Recreatie.

Abdel El-Hajoutti (eerste 3 jaar) en
Carla Herremans (de volgende 3 jaar) 
delen het 4de schepenambt bevoegd voor 
Mobiliteit, Verkeer en Parkeerbeleid, 
Wonen en Huisvesting, Gezinsbeleid en 
Kinderopvang, Jeugdbeleid, Senioren- 
beleid en ICT.

Tom Dewandelaere is fractieleider en 
zetelt in de politieraad.

Vanaf 1 januari is de gemeenteraad tevens 
de OCMW-raad en de vroegere sociale 
dienst van het OCMW is omgevormd tot het 
Bijzonder Comité voor Sociale Dienst. Kris 
De Keninck zetelt in dit bijzonder comité. 

EEN STERKE PLOEG STT VOOR U 
KLR
14 oktober 2018, de dag van de gemeenteraadsverkiezingen, was een 
heuglijke dag voor CD&V Boom. Dankzij de duidelijke stem van de 
Bomenaar werd het aantal gemeenteraadsleden verviervoudigd.



Verkeersveligheid

Verkeersveiligheid krijgt een centrale plaats in het 
beleid. We willen volop investeren in de aanleg 
van veilige fietspaden (Beukenlaan, 
Nachtegaalstraat,…) en het verkeersveiliger 
maken van de verschillende 
schoolomgevingen. Op korte termijn willen we 
de gevaarlijke oversteekplaatsen, zoals het 
kruispunt op de A12 aan de Overwinningsstraat, 
veiliger maken voor de schoolgaande jeugd. 

IJ-maatschappij

Meer dan ooit willen we de komende jaren 
investeren in onze wijken. Samen met de 
buurtbewoners versterken we de participatie en 
betrokkenheid van de inwoners. We investeren in 
meer groen en gezellige pleintjes in onze 
wijken. Overlast en zwerfvuil pakken we hard aan 
en de aanwezigheid van de wijkagenten wordt 

verhoogd. We pakken het park aan en herstellen 
deze groene oase opnieuw in al haar schoonheid.  
Armoedebestrijding blijft dé uitdaging in onze 
gemeente.
We investeren actief in de verdere aanpak van 
armoede. Voor wie het moeilijk heeft willen we 
drempels wegwerken door de invoering van een 
BOOM-pas. Met deze pas zorgen we ervoor dat 
mensen die het nodig hebben meer toegang 
krijgen tot vrijetijdsactiviteiten én daarbij de 
broodnodige ondersteuning krijgen

il jij ook meeerken aan ons CD&V-
verhaal in Boom? 
Laat het ons eten via info@boom.cdenv.be

CD&V MEE N HET ROER
IN U GEMEENTE

De verkiezingen liggen ondertussen aleer een tijdje achter ons. Dankzij u steun ging 
CD&V in Boom er sterk op vooruit. De komende jaren zullen e met CD&V meer dan ooit onze 
stempel drukken op het beleid en maken e het verschil. Met de nieue coalitie gaan e 
volop voor een gemeente aar ‘Iedereen Bomenaar’ is met gezellige, veilige en propere 
buurten. e geven je alvast een inkijk in at je de komende jaren van ons mag verachten.

TOM DENDELERE
CD&V FRCTIELEIDER

Voor elkaar zorg dragen 
zit in onze genen. 

Begin januari 2019 nam het 
bijzonder comité voor de sociale 
dienst (BCSD) in het OCM een 
doorstart. Het comité kan het 
bestuur adviseren inzake het 
sociaal beleid, maar neemt vooral 
beslissingen rond individuele 
dienstverlening en 
maatschappelijke integratie. 

Het gaat bijvoorbeeld over de 
toekenning van een leefloon, 
ondersteuning voor mensen met 
schulden of een voorschot op de 
werkloosheidsvergoeding. Kris De 
Keninck zetelt voor CD&V in het BCSD. 
Voor elkaar zorg dragen zit in onze 
christendemocratische genen en dit is 
bij Kris niet anders. Hij heeft de 
bevoorrechte taak om bijzondere 
aandacht te schenken aan  de meest 
kwetsbaren in onze gemeente, dus 
aan zij die het meeste baat hebben bij 
een goede onderbouwde 
hulpverlening op maat. 

Tevens zal het opvolgen van een goed 
en gefundeerd kinderarmoede-
beleid een belangrijke opdracht zijn 
tijdens deze legislatuur. Zo kan het 
BCSD, vanuit zijn adviserende rol, 
nieuwe impulsen geven om de 
kinderarmoede in onze gemeente een 
halt toe te roepen. 

Inversteren in een verdere uitbou van onze afdeling

Onze partij staat niet voor populistisch 
geroep en getier van links of van rechts, 
maar zal steeds weloverwogen 
standpunten en beslissingen voorstaan. 
In dit verband sprak voorzitter Beke in zijn 
nieuwjaarstoespraak over de ‘revolutie van 
de redelijkheid’; Herman van Rompuy was 
nog duidelijker toen hij CD&V de ‘partij van 
de bedachtzaamheid’ noemde. Precies dat 
is volgens mij de sterkte van CD&V en dat is 
de boodschap die wij niet genoeg kunnen 
brengen aan al die goed menende mensen, 
die actief zijn in zoveel Boomse 
verenigingen. Zij moeten beseffen dat 
alleen CD&V hun politieke verlengstuk is, 

zodat alleen onze partij de zekerheid biedt 
voor een degelijk en weloverwogen 
gemeentebeleid, waar elke Bomenaar zich 
in terug kan vinden.
We – en daarmee bedoel ik de ganse 
CD&V-ploeg – hebben er alvast zin in!

GUST LUREYSSENS, 
EEN ERVREN GIDS 
VOORN EEN 
GEDREVEN PLOEG! 

Kersvers voorzitter Gust, erpt een blik op de toekomst! 

De ledenvergadering van CD&V-Boom heeft 
mij aangeduid als voorzitter van de 
plaatselijke afdeling. Dat is in de gegeven 
omstandigheden voor mij een hele 
uitdaging, die ik evenwel met zorg en 
toewijding wil uitvoeren in de jaren die voor 
ons liggen.
Die omstandigheden zijn alvast gunstig 
door de duidelijke verkiezings-   
overwinning van CD&V-Boom bij de 
gemeenteraadsverkiezing van 14 oktober: 
onze partij was de enige, die bij die 
verkiezing zetelwinst boekte. Dit resulteert 

in een versterkte christen-democratische 
inbreng in het bestuur van onze gemeente in 
de komende zes jaar;Het behoort 
traditioneel tot de taak van de plaatselijke 
afdeling en dan vooral van het partijbestuur 
om er op toe te kijken hoe

 onze schepenen en gemeenteraadsleden 
christendemocratische accenten leggen in 
het toekomstige gemeentebeleid en hoe 
ons verkiezingsprogramma wordt 
uitgevoerd. Wat dat betreft hebben en 
krijgen onze mandatarissen ons volste 
vertrouwen.




