
Een fijne, gezellige, veilige én bereikbare buurt,  da’s waar je jezelf écht thuisvoelt! Dat is 
dan ook de ambitie waar we samen met jou werk van willen maken: een leefbare buurt 
waar iedereen zich  thuisvoelt.  Daar waar nu nog problemen zijn, bieden we perspectief 
op beterschap. 

Geen enkele buurt of straat is gelijk. Met CD&V Boom gaan we daarom opzoek naar 
positieve en concrete oplossingen voor de uitdagingen in jouw buurt. We hebben 
alvast heel wat concrete voorstellen en horen graag wat jij daarover denkt!

We blazen nieuw leven in het 
stationsgebouw

LAAT JOUW  MENING HORENOVER ONZE  VOORSTELLEN!  >> surf naar cdenv.boom.be/station

We maken van het leegstaande stationsgebouw een  
buurtrestaurant waar we maximaal werken met in de  
omgeving eigen gekweekte producten. Buren en treinreizi-
gers kunnen er terecht voor een (h)eerlijke maaltijd om ter 
plaatse te nuttigen of als meeneemmaaltijd.

Samen maken we je buurt #dewegvooruit 

De stationswijk,
Da’s jouw thuis! 

Je vlot en duurzaam 
verplaatsen, da’s dubbele winst 
De milieuvriendelijke buurtbus verbindt de  
Boomse wijken met elkaar en met onze handelaars. 
Deze buurtbus zorgt voor een vlotte aansluiting 
met het bovenlokaal net van openbaar vervoer en 
vermijdt hinder van zware dieselbussen die nu onze 
woonomgevingen doorkruisen. 

Door de buurtbus moeten minder bussen tot aan 
het station komen en verhogen we de leefbaarheid 
in de omgeving van het station.

Het verouderde station en stationsplein moet worden ver-
nieuwd. In overleg met de buurt werken we een plan uit dat 
de veiligheid verbetert en voorziet in voldoende fietsstallingen 
en parkeerplaatsen. 

We bieden daarnaast ook meer comfort aan de treinreizigers 
en voorzien voldoende groenelementen zodat het er ook 
voor de buurtbewoners aangenaam vertoeven is.

Het nieuwe stationsplein moet een plaats worden die 
gezelligheid en dynamiek uitstraalt. 

Een vernieuwde stationsbuurt
waar het fijn vertoeven is



VU: Tom Dewandelaere - Nielsestraat 90 b102, 2850 Boom 

Extra ruimte om te spelen, te 
tuinieren of te parkeren

Samen met OVAM pakken we de sanering van de 
site ‘Frateur’ aan. In overleg met de buurt bekijken we 
welke bestemming de site kan krijgen na de sanering. 

Uit het eerste overleg met de buurtbewoners  
kregen we alvast volgende suggesties: mogelijkheid 
om de naastliggende tuinen uit te breiden, extra 
speelruimte, bijkomende parkeerplaatsen voor de 
buurt, een buurttuin, …

Een betere verbinding en  
minder overlast  
In afwachting van een overkapping van de sleuf dringen 
zich maatregelen op om de geluidshinder tegen te 
gaan. Een verlaging van de snelheid tot 90 km/u in de 
sleuf, geluidswerende panelen en een groenbuffer 
moeten op korte termijn de hinder aanzienlijk verminde-
ren. 

Een extra voetgangers- en fietsverbinding over de sleuf 
moet letterlijk een brug slaan met het centrum, Boom-
Noord en de vele scholen.

De doortrekking van het fietspad vanaf N177 tot aan het 
station moet nu snel worden gerealiseerd. Dit verhoogt 
de verkeersveiligheid voor fietsers en zorgt voor een vlottere 
verbinding met de wijk. 

Vervolgens moet deze fietsverbinding met veilige oversteek 
worden doorgetrokken tot aan de dijk. We zoeken passende 
maatregelen om overdreven snelheid in de Jan Baptist 
Corremansstraat, Statiestraat en Vrijheidsstraat tegen te 
gaan.

Met de auto of de fiets?  
Veilige wegen voor iedereen!  


