
Jouw lidmaatschap start hier. 
Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik ontvang graag de infobrochure van CD&V
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Stuur deze info terug naar: CD&V, Wetstraat 89, 1040 Brussel  
of naar info@cdenv.be of bel naar 02/238 38 11.
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De informatie die op dit document wordt vermeld is bestemd voor 
het interne gebruik van de diverse diensten van CD&V. De wet van 
30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen 
met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

VOLG ONS
@CDENV

Colofon
Heb je een opmerking over het 
gemeentebeleid of de CD&V-werking 
in onze gemeente? Of een suggestie 
voor wat beter kan? Aarzel niet en ga 
de conversatie aan!

Lokale contactpersoon
Kris De Keninck (info@boom.cdenv.be) 
www.boom.cdenv.be

Volg ons op
facebook.com/cdenvboom

Nationale contactpersoon
tom@cdenv.be

Verantwoordelijke uitgever
Bart De Smet
Van Leriuslaan 27 bus1.3
2850 Boom

@cdenvboomcdenvboom

Boom #dichtbijjou
Huis-aan-huisblad voor de inwoners van Boom
maart 2022

Boom trekt de kaart 
van kindvriendelijke 
gemeente. 

Kinderen en jongeren zijn de toekomst van 
onze gemeente. We geven hen alle 
mogelijkheden om jong te zijn en volop te 
genieten van hun tijd als kind. Daarom 
kiezen we er voor om een expliciet kind- en 
jeugdvriendelijk traject af te leggen in 
Boom. Hiervoor gaan we een 
samenwerking aan met Bataljong, die de 
gemeente gedurende het hele traject zal 
begeleiden. Op deze manier gaan we voor 
het kwaliteitslabel “kindvriendelijke 
gemeente”!

Tom Dewandelaere
Schepen van Jeugd 

Organisatoren van 
buurtfeesten krijgen 
een duwtje in de rug!
Beter een goede buur, dan een verre 
vriend! Met deze leuze deed Kris De 
Keninck het voorstel voor de invoering 
van een feestcheque. Deze zal buurt-
bewoners aanmoedigen om samen te 
komen en kleinschalige activiteiten te 
organiseren.  Op deze manier geven 
we het sociaal leven in onze wijken 
een duwtje in de rug. 

De voorbije jaren is er in onze gemeente 
veel geïnvesteerd in de heraanleg van 
straten. Dit zorgt voor aangename 
buurten, waar het fijn is om elkaar te 
ontmoeten. De coronacijfers hebben 
een dalende trend ingezet en dit doet 
onze inwoners opnieuw dromen over 
meer sociaal contact.  Om het sociaal 
leven in onze wijken aan te moedigen, 
stimuleren we onze inwoners om elkaar 
te ontmoeten.  Daarvoor zijn klein-
schalige initiatieven, zoals een buurt-
feest zeker geschikt. “Concreet kan elke 
straat of wijk 2 keer per jaar een cheque 
van €100 aanvragen om de kosten voor 
de organisatie van een buurtfeest te 

drukken”, vertelt Kris De Keninck.

Vaak is er een financiële drempel om 
iets extra te voorzien op zo'n feest. 
Naast deze financiële aanmoediging, 
kan men ook gratis gebruikmaken van 
logistieke ondersteuning, zoals tafels 
en stoelen.  Kortom, we investeren in 
bruisende buurten! 

Kris De Keninck
Voorzitter commissie 
Burger en Samenleving



Zoals werd afgesproken bij de 
start van de legislatuur, heeft 
Carla Herremans de plaats 
ingenomen van Abdel El-Hajoutti. 
Vanaf 1 januari 2022 werden zijn 
bevoegdheden overgedragen. Zij 
zal dus voortaan bevoegd zijn voor 
mobiliteit, verkeer en parkeer-
beleid, wonen en huisvesting, 
gezondheidsbeleid, gezinsbeleid 
en kinderopvang, seniorenbeleid 
en ICT.

In de voorbije 3 jaar maakte Abdel 
er een erezaak van om bepaalde 
moeilijke dossiers  te ontwarren en 
enkele belangrijke actiepunten 
rond verkeersveiligheid aan de 
scholen uit te voeren. Denk maar 
aan het OCTOPUS-project voor de 
lagere scholen, installatie van 
verkeers-lichten en herinrichting 
van het drukke kruispunt 
(Overwinning straat-N177) in de 
buurt van school de Reuzenboom, 
het dode-hoek project, deelname 
aan traject verkeersveilige ge-
meente of de oprichting van 
nieuwe kindergemeenteraad.

Abdel zorgde er tevens ook voor dat 
het gekende CD&V-label “Koning 
Fiets” extra glans kreeg en heeft de 
afgelopen periode als schepen 
goed werk geleverd. Abdel neemt 
op zijn beurt de taak van Carla 
Herremans over als fractieleider. 
Samen met Kris De Keninck zal hij 
vanop de stoelen van de gemeen-
teraad het beleid van dit bestuur 
steunen. Wat beide heren niet zal 
weerhouden om de voorliggende 
dossiers elk vanuit hun ervaring en 
deskundigheid te beoordelen. 

Carla Herremans is reeds enkele 
jaren sterkhouder van CD&V Boom. 
Als voorzitster van de partij trok ze 
in 2018 naar de verkiezingen wat 
leidde tot een succesvol resultaat. 
Haar naaste politieke collega’s 
omschrijven haar als krachtdadig, 
recht voor de raap en steeds to the 
point! Naast de vrouwelijke 
versterking, zal ze zeker op deze 
vlakken een enorme meerwaarde 
kunnen betekenen in het 
schepencollege.

Abdel El-Hajoutti geeft de 
fakkel door aan Carla 
Herremans. 

Schepenwissel

Zaterdag 14 mei 2022

Kaas & 
Wijnavond 
In de afgelopen periode was 
het moeilijk om elkaar in 
levende lijve te ontmoeten. 
Samen met jullie hopen wij op 
betere vooruitzichten. We 
mogen niet blijven stil staan en 
nodigen jullie met veel plezier 
uit voor onze gezellige kaas- en 
wijnavond op zaterdag 14 mei 
om 19u in het Parochiaal 
centrum in Boom. 

U kan genieten van een 
kaasbuffet voor €20. Geen 
kaasliefhebber? Ook daaraan 
is gedacht. Voor 20 euro kan u 
ook kiezen voor een heerlijke 
vlees- of visschotel.

Wij hopen je alvast heel snel op 
één van onze activiteiten te 
mogen verwelkomen. Hopelijk 
tot dan! 

Inschrijven voor deze avond 
kan tot en met 4 mei via 
boom.cdenv.be/kaasenwijn 
of via 0479 52 92 17 

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

Beste Bomenaar, 

Wat het gemeentebestuur onder 
meer wil doen in de periode 
2022-2025 vinden we terug in de 
meerjarenplanning, goedgekeurd 
in de gemeenteraadszitting van 
december 2021. Zo wil het bestuur 
de komende 3 jaar liefst 26,4 
miljoen euro aan investeringen 
doen. Dat is niet niks, maar wat ons 
daar voornamelijk aan interesseert 
is de impact van CD&V hier op. En 
die is ook niet niks! 

Het verbeteren van de levens-
kwaliteit en van het welbevinden 
van elke Bomenaar is de CD&V-
prioriteit bij uitstek en zo wat alle 
investeringsplannen van het 

bestuur hebben daar mee te 
maken; In het oog springen natuur-
lijk de plannen voor het bouwen van 
een nieuwe muziekacademie met 
polyvalente zalen langs de 
Pachterslei, maar daarnaast ook de 
verdere opwaardering van de 
schouwburg, de renovatie van het 
jeugdhuis in de Kapelstraat en de 
eindafwerking van het ecohuis in de 
’s Herenbaan; Ook de uitbreiding 
van de kinderopvang en de aanleg 
van veilige fietspaden langs 
Beukenlaan en Nachtegaalstraat 
zijn voorzien evenals het verder 
veilig maken van de schoolom-
gevingen. 

Dan hebben we het nog niet gehad 
over de plannen voor de stations-

omgeving en de laatste fase van de 
rioleringswerken op Noeveren. Zo 
kunnen we nog wat doorgaan…

Het ziet er dus goed uit!

Dankjewel CD&V-schepenen Tom 
en Abdel en evenveel succes 
gewenst aan Carla Herremans, die 
vanaf 1 januari haar taak als 
schepen heeft aangevat.

Aan de slag ermee!

We zijn “halfweg”  deze legislatuur, graag geven we een 
overzicht van wat het gemeentebestuur de komende jaren 
nog wil realiseren en vooral, wat de impact van CD&V daar 
op is.

Gust Laureyssens
Voorzitter CD&V Boom

Halfweg de legislatuur

Op de gemeenteraad van november 
hebben alle Boomse partijen hun 
bezorgdheden rond de komst van 
het asielcentrum geuit. “Onze 
gemeente staat al onder een 
enorme druk door tal van sociale 
uitdagingen en de komst van het 
asielcentrum is geen ideaal 
scenario." Daarom hebben wij de 
afgelopen maanden, alle mogelijke 
pistes onderzocht en mee het 
voortouw genomen om alsnog een 
andere invulling aan het gebouw te 
geven. Helaas draaiden alle pogin-
gen op niets uit.  We blijven ervan 
overtuigd dat het gebouw de ideale 
plaats is voor een nieuw 
gemeentehuis. 

Ondertussen is het Rode Kruis 
echter aan de werken in het gebouw 
begonnen en is het duidelijk dat alle 
mogelijke legale pistes zijn 
uitgeput. We hebben nu twee 
keuzes;

Of we houden krampachtig vast aan 
juridische acties, die onze 
gemeente veel geld kosten - maar 
eigenlijk geen enkel resultaat 
opleveren, en verliezen alle impact 
op de werking van het centrum. 

Of we kiezen ervoor om samen met 
het Rode Kruis duidelijke afspraken 
te maken om de overlast te 

beperken en maximaal rekening te 
houden met de bezorgdheden van 
onze inwoners.

Wij kiezen resoluut voor de 2de 
optie. Het is nu tijd dat iedereen 
correct wordt geïnformeerd én dat 
een degelijke dialoog met het Rode 
Kruis wordt opgestart. Dat is de 
verantwoordelijkheid van het 
bestuur: niet polariseren, wel 
informeren.

Geen polarisatie, maar informatie! 

Na de berichtgeving over acties tegen het aangekondigde 
asielcentrum willen Groen en CD&V nu reageren en hun standpunt 
duidelijk maken:

Tom Dewandelaere
Eerste schepen CD&V

Asielcentrum


