
NOEVEREN, 
EEN BESCHERMD 
DORPSGEZICHT,  
DAT BEHOUDEN BLIJFT

EEN VERNIEUWDE & 
LEVENDIGE STATIONSBUURT

JOUW BUURT
      DA’S JOUW THUIS IEDEREEN  

BOMENAAR

VU - VERKIEZINGSDRUKWERK: 
Tom Dewandelaere, Nielsestraat 90, BUS 102 - 2850 BOOM 

       

1   Kris VN HOECK

2   Carla HERREMNS

3   Tom DEWNDELERE

4   Christel DE CONINCK

5   Abdel EL-HJOUTTI

6   Kris DE KENINCK

7   Ruth MKOM

8   Ludwig DILLEN

9   Chris PIESSENS

10   Sara VN LOOY 

11   Klaartje MES

12   Dirk ROTTHIER

13   Chris VN CMP

14   Bart DE SMET

15   Gyltene RHIMI

16   Hilde VN HOORENBEECK

17   Lucia DE WEVER 

18   Rik PEETERS

19   Paul COECKELBERGH

20   Amane YOSEF

21   Michel VN REETH

22   Nicole RECKO

23   Tamara LERMNS

24   Gust LUREYSSENS

25   Danny VERSCHEREN

ONZE PLOEG

Al onze kandidaten geven het beste van zichzelf
om Boom opnieuw stevig op de kaart te zetten.  
Ze verdienen dus elk jouw stem! 

Wist je dat je op 14 oktober binnen dezelfde
lijst op zoveel mensen mag stemmen als je wil?

Wil je meer weten over CD&V Boom? Surf naar 
boom.cdenv.be en ontdek al onze standpunten

Lijst nr. 

3

Dit drukwerk werd gedrukt op gerecycleerd papier.



Voor CD&V is het duidelijk. In Noeveren is er 
geen plaats voor hoogbouw en zijn betaalbare 
eengezinswoningen er aangewezen. Zoals ook is 
voorzien in het beschermingsbesluit kiezen we voor 
kleinschalige invulbouw waar het zinvol is. 

Het erfgoed in Noeveren heeft wel degelijk een 
grote waarde. Er mag niet meer van ons erfgoed 
verdwijnen, we willen inzetten op het herstel. Het 

historisch karakter van de buurt moet hersteld 
worden. We moeten daarom durven nadenken over 
de heropbouw van bepaalde gebouwen en hoe we 
deze een nieuwe functie kunnen geven.

Tot slot is er dringend nood aan échte inspraak. We 
moeten samen met alle betrokkenen blijven werken 
aan een doordachte visie voor Noeveren: een visie 
met respect voor de buurt en de charme van de wijk. 

EEN VISIE OP NOEVEREN? 
DA’S ER ÉÉN MET RESPECT 
VOOR DE BUURT EN 
DE CHARME VAN DE WIJK

“Boom is een prachtige gemeente met vele sterke 
troeven. Het is mijn overtuiging dat we door meer 
samenwerking nog beter kunnen en dat we de 
uitdagingen die voor ons liggen aankunnen.

In allerhande dossiers hebben we bewezen dat 
samenwerking werkt! Denk maar aan de nieuwe 
sporthal, Boempetat, het Blad van Boom, … Tal 
van partners willen meebouwen aan een prachtig 
Booms verhaal.  Lokale handelaars, diverse 

verenigingen, de vele sportclubs, de personeelsleden 
van onze gemeente, buurtbewoners, … samen gaan 
we voor beter. Met CD&V hebben we alvast een 
sterke gedreven ploeg die voluit gaat voor meer 
samenwerking. 

Ga samen met ons mee op de weg vooruit naar 
een beter Boom!”

 

SAMEN VOOR EEN BETER BOOM

Een gezellige buurt, da’s een buurt waar 
mensen zich echt thuisvoelen en waar 
buren elkaar (beter) leren kennen.  We 
willen contact met mensen uit de buurt 
in de toekomst extra stimuleren. Met 
een straatfeestcheque willen we het 
organiseren van een straatfeest financieel 
en met materiaal ondersteunen.

Een gezellige buurt is ook een betrokken 
buurt met échte inspraak van de bewoners 
om te bepalen wat er leeft. 

En iedereen wil zich natuurlijk ook veilig 
voelen, daarom voorkomen we waar het 
kan en grijpen we in waar het moet! We 
investeren in een extra politieteam dat 
de overlast en drugsproblematiek aanpakt. 
Daarnaast willen we de zichbaarheid en het 
contact met de wijkagent verhogen!

ZUURSTOF VOOR
GEZELLIGE, VEILIGE 
& BEREIKBARE BUURTEN  

In overleg met de buurt werken we een plan uit waardoor de veiligheid 
in de stationsbuurt verbetert en overlast wordt aangepakt.

We pakken het doorgaand vrachtverkeer richting het Industriepark via 
het centrum aan door de inzet van camera’s. Vrachtwagens die toch deze 
route gebruiken, worden beboet. 

We nemen extra maatregelen om de overdreven snelheid in de 
Nielsestraat en de stationswijk aan te pakken. 

We onderzoeken hoe we het doorgaand verkeer via de Nielsestraat tot 
een minimum kunnen beperken. Zonder echter de bereikbaarheid voor de 
buurtbewoners in te perken.

EEN VERNIEUWDE, LEVENDIGE 
STATIONSBUURT
We maken van het leegstaande stationsgebouw een buurtrestaurant waar we maximaal 
werken met in de omgeving gekweekte producten. Buren en treinreizigers kunnen er terecht 
voor een (h)eerlijke maaltijd om ter plaatse te nuttigen of als meeneemmaaltijd. Ook het verou-
derde station en het stationsplein moeten worden vernieuwd. Het nieuwe stationsplein moet 
een plaats worden die gezelligheid en dynamiek uitstraalt. We bieden daarnaast ook meer 
comfort aan de treinreizigers en voorzien voldoende groen-elementen zodat het er ook voor 
de buurtbewoners aangenaam vertoeven is. 

MET DE AUTO OF DE FIETS? 
VEILIGE WEGEN VOOR IEDEREEN

KRIS  
VAN HOECK
LIJSTTREKKER

NOEVEREN, EEN BESCHERMD 
DORPSGEZICHT DAT 
BEHOUDEN BLIJFT 


