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

Ja, ik ontvang graag de infobrochure van CD&V

Dhr

Stuur deze info terug naar: CD&V, Wetstraat 89, 1040 Brussel  
of naar info@cdenv.be of bel naar 02/238 38 11.

Mevr Voornaam
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Tel.

Gemeente

E-mail

De informatie die op dit document wordt vermeld is bestemd voor 
het interne gebruik van de diverse diensten van CD&V. De wet van 
8 december 1992 in verband met de bescherming van de persoon-
lijke levenssfeer ten opzichte van de gegevensverwerking voorziet 
toegansgrecht tot de gegevens, het verbeteren of verwijderen 
ervan.

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
Bart De Smet (info@boom.cdenv.be) 
boom.cdenv.be

Volg ons op
www.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
januari 2021

Beste Bomenaar,

Ik heb het artikeltje, dat ik schreef voor 
het WIJ-blad van januari 2020, nog 
eens goed nagelezen. Ik had het niet 
alleen over “welgemeende wensen”, 
maar ook over “hoopvolle verwach-
tingen”! En amaai, … we hebben wel 
het jaartje gehad, zeg! Hoeveel maan-
den moesten/moeten we nood- 
gedwongen “in ons kot” blijven? Geen 
familiebijeenkomsten,  geen feestjes, 
geen fysieke vergaderingen, niks 
verenigingsleven, theaterbezoeken of 
festivals, zelfs gewone inkopen aan 
banden gelegd en … ongelooflijk … de 
cafés en restaurants dicht! Maar de 
grote hoop voor 2021 is dat al deze 
“verstervingen” – dat ouwerwetse 
woord is hier toch meer dan op zijn 
plaats – in het begonnen jaar wel 
degelijk resultaat zullen opleveren als 
… we nog even volhouden… . En wees 
maar zeker: mondkapjes, handgel en 
dergelijke zullen nooit meer ver weg 
zijn. Dat zal het vanzelfsprekende  
“nieuwe gewoon” worden. En ik ben er 
ook zeker van dat we daar allemaal 
betere mensen zullen van worden. 
Meer respect voor, meer betrok- 
kenheid bij  onze medeburger, onze 
leefwereld, meer solidariteit! Dat gaat 
daar ongetwijfeld het resultaat van 
zijn en precies dat zijn de kernwaarden 
van de christendemocratie. 

Daar staat CD&V voor! 

Gust LAUREYSSENS
Voorzitter CD&V Boom

De afgelopen weken zamelde CD&V 
Boom voor de vijfde maal oud 
speelgoed in, ten voordele van de 
Boomse ruilwinkel Boempetat.  Heel 
wat mensen gaven gehoor aan de 
actie, zodat er heel wat speelgoed op 
een “Corona-veilige manier” werd 
opgehaald. Ondanks de vele 
inspanningen en initiatieven van het 
gemeentebestuur en OCMW, leven 
heel wat Bomenaars in armoede. 
Onder hen ook heel wat kinderen. De 
Boomse CD&V afdeling blijft al 
enkele jaren niet aan de zijlijn staan 
en organiseerde daarom, na de 
geslaagde edities van voorgaande 
jaren opnieuw een speelgoed-
inzamelactie. 

Opnieuw een 
geslaagde 
speelgoedactie!

Bedankt, Kris!



Veilige 
schoolomgevingen 
blijft een topprioriteit!

De paarse octopussen doen hun 
intreden op het Boomse grondgebied.  
Hiermee wordt de veiligheid en 
herkenbaarheid van onze school-
omgevingen sterk verhoogt. "We zijn 
gestart met basisschool Boom Park en 
nadien volgen de andere lagere 
scholen ", legt schepen van mobiliteit, 
Abdel El-Hajoutti.

Er werden octopusbeugels geplaatst 
aan de uitgang van de school, die 
moeten voorkomen dat kinderen 
rechtstreeks de straat op rennen. 

Tevens zijn zij het ideale middel om 
foutparkeerders te weren. De leer-
lingen, leerkrachten en directie van 
Boom Park zijn alvast enthousiast 
over het initiatief. We blijven werken 
aan een verkeersveilige gemeente. 
Onze schepen zorgde recent nog voor 

2 gemachtigde opzichters aan het 
gevaarlijk kruispunt op de N177 t.h.v. 
de Overwinningsstraat. "Dagelijks 
steken daar heel wat scholieren 
onbewaakt de weg over. Door de 
aanwezigheid van 2 gemachtigd 
opzichters, vlak voor- en na de 
schooluren wordt het maken van deze 
oversteek alvast heel wat veiliger", 
vertelt Abdel El-Hajoutti, die hiermee 
op heel wat applaus kan rekenen. 

We pakken de Boomse 
schoolomgevingen één voor één 

aan.

De impact van de coronacrisis op onze verenigingen 
is groot. Zij moesten heel wat activiteiten annuleren. 
De extra steun moet een stimulans zijn om deze 
moeilijke periode te overbruggen. 
Onze Boomse verenigingen kregen in 
totaal samen voor 300.000 euro extra 
subsidies om hen te ondersteunen bij 
de gevolgen van corona. 

Zowel de Boomse sport, jeugd 
cultuur als seniorenverenigingen 
krijgen zo een extra duwtje in de rug 
in deze moeilijke periode.

“Het was voor ons bijzonder belangrijk 
dat we met de coronasteun van 
300.000 euro van de Vlaamse overheid 
al onze verenigingen een stevig duwtje 
in de rug konden geven. Corona heeft 
er bij iedereen heel hard ingehakt, 

zowel bij kleine als grote verenigingen. 
Onze verenigingen zijn enorm 
belangrijk voor de samenleving. 

Hopelijk kunnen we hen met deze 
steun alvast helpen om ook na corona 
hun werking verder te zetten”, 
verduidelijkt Carla Herremans, 
voorzitter van de commissie financiën. 

Carla Herremans
Voorzitter commissie 
Financiën

Extra steun voor Boomse verenigingen

“De beslissing van Kris kwam 
als een bijzonder grote schok. 
Wij hebben als partij steeds een 
groot vertrouwen gehad in 
hem. Kris blonk steeds uit in een 
grote dossierkennis en een 
enorme gedrevenheid. Dat hij 
zal gemist worden, is heel erg 
duidelijk. 

Al hebben we uiteraard ook veel 
begrip voor de moeilijke 
beslissing die hij heeft ge-
nomen.” zegt CD&V-voorzitter 
Gust Laureyssens.

Geheel onverwacht liet Kris Van Hoeck in december weten om 
persoonlijke redenen ontslag te zullen nemen als schepen en 
gemeenteraadslid. Op 1 januari nam Tom Dewandelaere (27) zijn 
taken als schepen over: “Het wordt een enorme uitdaging om 
Kris op te volgen, maar ik ben heel erg blij dat hij ons achter de 
schermen zal blijven steunen.” 

We willen Kris uitzettend bedanken 
voor zijn inzet: “Het is overduidelijk dat 
Kris in onze gemeente een enorme 
stempel heeft gedrukt en bergen werk 
heeft verzet.”

Kris Van Hoeck zal achter de schermen 
wel actief blijven in de partij: “Ik heb me 
steeds met hart en ziel ingezet voor de 
gemeente en de partij. Dat zal dus zeker 
niet helemaal verdwijnen. Ik blijf alles 
volgen, maar dan vanuit een andere rol. 
Het was voor mij wel duidelijk dat het 
tijd was voor iets anders. Ik kijk er vooral 
heel erg naar uit om opnieuw meer tijd 
door te brengen met mijn gezin!” 

Om een vlotte wissel in het schepen-
college te garanderen heeft het partij-
bestuur heel snel actie ondernomen 
om de vervanging van Kris te 
organiseren. Tom Dewandelaere (27) 
werd unaniem voorgedragen als zijn 
opvolger.  “De afgelopen 2 jaar heb ik 
Tom zien groeien als gemeen-
teraadslid. Ik ben ervan overtuigd dat 

hij klaar is om deze taak op zich te 
nemen. We kennen Tom ook als een 
heel gedreven en bekwame jonge man. 
Ik heb veel vertrouwen in hem én hij kan 
steeds op mijn steun rekenen!” zegt 
Kris.  “Ik ben bijzonder blij dat ik op Kris 

zijn steun kan rekenen. Dat doet deugd, 
want ik besef dat het een bijzonder 
grote uitdaging is om hem op te volgen. 

Toch heb ik bijzonder veel goesting om 

er in te vliegen én samen met onze 
coalitiepartners onze gemeente nog 
mooier te maken. 

Als gevolg van het vertrek van Kris Van 
Hoeck en de aanduiding van Tom 
Dewandelaere als zijn opvolger staan 
we ook voor een vernieuwing in onze 
gemeenteraadsfractie. De eerste 
opvolger in de CD&V-fractie is Christel 
De Coninck. Zij trekt graag de kaart van 
de verjonging en de vernieuwing 
binnen CD&V en heeft daarom beslist 
haar zitje in de gemeenteraad niet op te 
nemen en de fakkel door te geven aan 
Kris De Keninck. Kris zetelt in het BCSD 
en is reeds enkele jaren van achter de 
schermen enorm betrokken bij het 
beleid van onze gemeente.

Een Boom waar het goed is om 
te wonen, dat opnieuw bruist en 
waar je je goed voelt. Daar ga ik 
voor!”

Tom Dewandelaere
Eerste Schepen

Kris De Keninck neemt 
de plaats van  
Tom Dewandelaere in 
de Boomse 
gemeenteraad in.

Tom Dewandelaere vervangt Kris Van Hoeck als eerste schepen 


