
“Op een actieve en constructieve 
manier wil ik graag meewerken aan de 
heropleving van Boom. Dat kan alleen 
door het centrum opnieuw 
aantrekkelijk te maken." 

KAAS & WIJNAVOND 
21 april 2018 om 19u00

We nodigen u graag uit op onze gezellige 
Kaas & Wijnavond in het Parochiaal Centrum, 
ingang via Hoogstraat 19-21, te Boom. 
U kan er genieten van een kaasbuffet voor 
€15 of een vlees- of  visschotel €15. 
Inschrijven kan tot 14 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 uw 
naam”.  U bent van harte welkom! 

Uit de nulmeting  voor het klimaatactieplan dat eerder dit jaar werd goedgekeurd, blijkt 
dat in Boom 40,10 % van de CO²-uitstoot wordt veroorzaakt door het particulier en 
commercieel vervoer. Hoogtijd om dit te verminderen, vond onze schepen van leefmilieu 
Kris Van Hoeck.  Zo werd er reeds beslist om het verouderd wagenpark van de gemeente 
te vervangen door nieuwe voertuigen op CNG.

Boom, wil nog een stap verder gaan. Onze gemeentelijke diensten hebben hun eigen 
wagenpark en vaak worden deze wagens enkel 
tijdens de kantooruren gebruikt. Daarom stellen 
we voor om 2 wagens en 1 gesloten bestelwagen 
in een deelsysteem te steken. Handig om een 
verhuis te regelen in het weekend of een 
daguitstap te maken. 
Bij dit deelsysteem kunnen meerdere mensen 
tijdens het weekend of na de kantooruren, 
gebruik maken van deze wagens. Dit autodelen 
zorgt naast de financiële voordelen (autokosten 
worden gedeeld) ook voor positieve effecten op 
vlak van modal shift (bij autodelers wordt het 
reflexmatig autogebruik omgezet in een 
doordacht autogebruik), ruimtelijke ordening 
(een gedeelde wagen vervangt gemiddeld 4 à 8 
private wagens en basismobiliteit (ook minder 
kapitaalkrachtige inwoners kunnen af en toe 
een wagen gebruiken.). Zo is het een win-win 
voor Bomenaar en klimaat.

AUTODELEN, OOK BOOM 
IS ER KLAAR VOOR!

Veel interesse voor de infoavond erfrecht!
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
(dekeninck.kris@telenet.be)
boom.cdenv.be
info@boom.cdenv.be
Volg ons op Facebook:
www.facebook.com/cdenvboom

in BOOM
boom.cdenv.be

Wijblad  van CD&V-Boom april 2018
,,

Gemeenteraadslid Abdel El-Hajoutti:        
”De nieuwe locatie van de bibliotheek 
biedt ons heel wat mogelijkheden. 
Taal, cultuur, integratie… een 
eigentijdse bibliotheek zet ons op de 
juiste weg". #dewegvooruit

Lees meer op pagina 2.

Nieuwkomers Hilde en Ludwig 
vertellen over hun engagement bij 
CD&V

Lees meer op pagina 3.

Ook Hilde en Ludwig 
kiezen voor CD&V

Ludwig Dillen

Op dinsdag 6 maart ll. werd op initiatief van 
Beweging.net en CD&V, kamer fractieleider 
Servais Verherstraeten uitgenodigd. Dit om 
de wijzigingen in het erfrecht toe te lichten. 

CD&V stuurt al sinds vorige legislatuur aan op 
een hervorming van de erfbelasting. In de 
nieuwe wetgeving zullen mensen meer vrijheid 
krijgen om te beslissen over hun erfenis, zoals 
afspraken maken tussen erfgenamen, 
kleinkinderen betrekken bij de nalatenschap, 
meer mogelijkheden via schenking of 
testament …... Allemaal zaken die door CD&V 
werden bepleit in de aanloop van de 
hervorming van het erfrecht. Servais zorgde 
voor een boeiende en leerrijke avond in het 
Parochiaal centrum. 

Servais Verherstraeten, fractieleider in de 

kamer bracht een boeiende uiteenzetting over 

het vernieuwde erfrecht. 
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Milieuschepen Kris Van Hoeck: “Het autodelen 

zal de CO2-uitstoot verminderen”



Ook Hilde Van Hoorenbeeck wilt zich actief 
inzetten voor onze gemeente. “Ik wil niet van 
vanaf de zijlijn toekijken, maar actief 
meebouwen! Mijn droom is om van Boom 
terug een warme en leefbare gemeente te 
maken waar het voor iedereen goed 
wonen en werken is. "Kwaliteitsvollere en 
betaalbare woningen zijn een gebrek en daar 
moeten we dan in investeren.” Daarnaast wil 
Hilde ook meer aandacht geven aan de 
ouderen in Boom. “Zo moeten we werk 
maken van een degelijk seniorenbeleid en 
een breed ondersteuningsaanbod voor 
mensen die minder mobiel zijn.” Om van 
Boom opnieuw het “Hart van de 
Rupelstreek” te maken is voor Hilde ook een 
bruisend handelscentrum essentieel. 

“Handelaars die zich in het Boomse 
winkelgebied willen komen vestigen moeten 
we dan ook extra ondersteunen, door 
bijvoorbeeld premies te voorzien en 
bepaalde heffingen gedurende de eerste 
jaren te verlagen.

Ludwig Dillen is één van onze nieuwkomers 
die zich vol enthousiasme en ambitie wil 
inzetten voor een bruisend en aantrekkelijk 
handelscentrum. “De creatieve ideeën, open 
dialogen en transparante communicatie van 
CD&V Boom geven blijk van een duidelijke 
visie! Daar wil ik dan ook maar wat graag aan 
meewerken om van Boom terug dé “stad” 
van de Rupelstreek te maken”. 
“Op een actieve en constructieve manier wil 
ik graag meewerken aan de heropleving van 
Boom. Dat kan alleen door het centrum 
opnieuw aantrekkelijk te maken. Een 
belangrijke uitdaging is ongetwijfeld om de 
huidige leegstand aan te pakken. De 
leegstandsheffing optrekken is alvast een 
eerste stap, maar we moeten ook nieuwe 

handelaars extra stimuleren om zich in 
Boom te vestigen.”

“Om het winkelen in Boom aantrekkelijk te 
maken moeten mensen zich ook veilig 
voelen. 
Daarom moeten we verder investeren in het 
verhogen van het veiligheidsgevoel in het 
centrum. ”Verder vindt Ludwig het ook 
belangrijk om meer gezinnen naar de 
stadskern te brengen: “Betaalbare 
woningen voor senioren en jonge gezinnen 
naar de stadskern brengen kan eveneens een 
belangrijke bijdrage leveren om de band met 
het centrum te verhogen.”.

Nu de beslissing eindelijk is genomen om 
de nieuwe bibliotheek te realiseren in het 
Kaaigebouw in de Windstraat moet alle 
aandacht gaan naar de vele 
mogelijkheden die deze nieuwe locatie 
biedt, vindt CD&V Boom. De nieuwe locatie 
heeft het grote voordeel dat niet langer 
moet worden gewerkt met 3 afzonderlijke 
balies, daar alle ruimten aaneensluitend 
op het gelijkvloers zijn gelegen. Het bib-
personeel was sterk vragende partij, om te 
kunnen werken met deze aaneensluitende 
ruimten, zodat de bib-werking zo efficiënt 
mogelijk kan verlopen.
Voor CD&V is het duidelijk dat we bij de 
opening van de nieuwe bibliotheek de 
openingsuren best aanzienlijk uitbreiden. Dit 
is slechts één voorbeeld van wat er nu 
mogelijk wordt op de nieuwe locatie. Het 
verhuren van de aanwezige vergaderzaal aan 
externen is een bijkomende troef. CC De 
Steiger kan, wat CD&V betreft, alvast 
beginnen nadenken over tentoonstellingen 
die mogelijk zijn op de nieuwe locatie. Ook 
scholen en verenigingen zullen beter gebruik 
kunnen maken van de bib. CD&V is alvast 
voorstander om tijdens blokperioden 
studenten extra ruimte te geven om in de 
nieuwe bib te komen studeren in alle rust.
Voor CD&V is het duidelijk dat de nieuwe 
bibliotheek heel wat troeven heeft die we 
optimaal moeten gebruiken. 

Ook gemeenteraadslid Abdel El-Hajoutti 
(CD&V) was vanaf het eerste moment 
volledig overtuigd van de verschillende 
mogelijkheden en meerwaarde van deze 
nieuwe locatie. “Als jonge vader bezoek ik met 
mijn kinderen regelmatig onze bib en leer hen 
de weg die mijn ouders ook aan mij hebben 
geleerd. Taal, cultuur, integratie… de 
bibliotheek zet ons op de juiste weg.” De 
realisatie van een moderne en eigentijdse bib 
was een belangrijke vereiste voor hem. Meer 
nog, het bibliotheek verhaal heeft voor hem 
persoonlijk enorm veel waarde, het heeft 
gemaakt tot de persoon wie hij is vandaag. 
Abdel somt alvast enkele voordelen op:

• Meer ruimte dan de huidige bib met 1 
centrale balie.

• Aaneengesloten ruimten volledig op 
het gelijkvloers.

• Toegankelijk voor rolstoelgebruikers
• Extra vergader- en cursusruimte met 

een eigen buitendeur.
• Aantrekkelijke ruimte om klassen te 

ontvangen.
• Voldoende ruimte voor 

computergebruik.
• Handelskern versterkend met het 

handelscentrum.
• Meer en betere parkeermogelijkheden 

voor fietsers en auto’s.
• Strategische lokatie “pal in het 

centrum” en dichtbij de “Rupel”.

NIEUWE BIB BIEDT HEEL 
WAT MOGELIJKHEDEN

2

Hilde, Abdel, Ludwig en Kris 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

NIEUWKOMERS HILDE EN 
LUDWIG VERSTERKEN 
CD&V
Ludwig Dillen: "Winkelen in Boom moet terug 
aantrekkelijk worden!"

Kwaliteitsvol en betaalbaar wonen! 

Boom, een bruisende handelskern in 
het hart van de Rupelstreek, waar de 
Bomenaar en onze streekgenoten met 
plezier komen winkelen en waar 
handelaars een toekomst hebben in 
hun bloeiende handelszaak. Zou jij 
daar ook niet voor tekenen? CD&V 
Boom alvast wel! 
Dit vraagt natuurlijk om een doordacht 
handelsbeleid op maat Boom en zijn 
(potentiële) handelaars. Om die reden ging 
CD&V Boom afgelopen maanden uitgebreid 
in gesprek met de Boomse handelaars. 
Tijdens een bevraging bij zo’n 40-tal 
handelaars werden een 10-tal concrete 
voorstellen voorgelegd. Op een 
daaropvolgend dialoogmoment werden 
deze voorstellen samen met de handelaars 
verder geconcretiseerd en uitgewerkt. In de 
bevraging bij de handelaars bleek een 
duidelijke noodzaak aan een goed 
gecoördineerd handelsbeleid. Om die reden 
willen we in de toekomst een échte 
handelsmanager aanstellen die het 
handelsbeleid samen met de handelaars 
uitwerkt en opvolgt. Daarnaast dient ook de 
aantrekkelijkheid van Boom als 
handelscentrum opgekrikt te worden. Ons 
voorstel om een shoppingpunt in te richten 
in de gemeente kreeg alvast heel wat bijval. 
In dit punt kunnen klanten namelijk hun 
boodschappen stallen of bestellingen laten 
leveren. Daarnaast is het ook belangrijk om 
een uitgebreid sfeerplan uit te werken om 
klanten naar de Boomse winkels te lokken 
Ook hier ligt een mooie opdracht voor de 
handelsmanager. 
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"Extra koopzondagen kunnen het winkelen nog 

aantrekkelijker maken"
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"Extra koopzondagen kunnen het winkelen nog 

aantrekkelijker maken"
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kamer bracht een boeiende uiteenzetting over 

het vernieuwde erfrecht. 
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Milieuschepen Kris Van Hoeck: “Het autodelen 

zal de CO2-uitstoot verminderen”


