
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

Naam

Straat

Postcode

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 
30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen 
met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Wat kan er beter? 
Laat het ons weten via www.koningfietsinboom.be

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) 
www.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
september 2021

Verkeersveiligheid 
voorop! 

In dit blad zetten we graag onze 
verkeersveiligheid in de kijker. Vanuit 
het lokaal bestuur hebben we de 
voorbije jaren getracht om op 
verschillende plaatsen in onze 
gemeente hier aandacht aan te 
besteden. Denk maar aan de 
schoolomgevingen met octopuspalen, 
het fietspad langsheen het spoor, 
oversteekplaatsen maar ook de 
herinrichting van straten en buurten. 
Er ligt nog veel werk op plank! In deze 
periode wordt de oversteek van de 
N177 t.h.v. de Overwinningstraat 
aangepakt. Door het plaatsen van 
verkeerslichten zullen heel wat 
scholieren op een veilige manier deze 
plaats kunnen oversteken. Tevens 
rollen we een project uit dat veilige 
routes in kaart zal brengen die onze 
scholieren kunnen nemen van en naar 
de school. Kortom, we maken een 
prioriteit van verkeersveiligheid. 

Affichecampagne

Bij de start van het schooljaar is onze 
affichecampagne “Veilig Schoolbegin” 
een vaste waarde. Ook dit jaar krijgen 
jullie bij dit Huis-aan-huisblad een 
exemplaar ervan in de brievenbus. Bij 
de start van het schooljaar fietsen heel 
wat scholieren terug naar school. Met 
onze actie willen wij extra aandacht 
besteden aan hun veiligheid. 

(lees verder p. 2)

Abdel El-Hajoutti
Schepen van mobiliteit



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 wen-
sen”, maar ook over “hoopvolle ver-
wachtingen”! En amaai, …we heb-
ben wel het jaartje gehad, zeg! 
Hoeveel maanden moesten/moeten 
we nood-gedwongen “in ons kot” 
blijven? Geen familiebijeenkomsten, 
geen feestjes, geen fysieke 
vergaderingen, niks verenigings-
leven, 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, 
hand-gel 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 onge-
twijfeld het resultaat van zijn en 
precies dat zijn de kern-waarden van 
de christendemocratie.

Daar staat CD&V voor!

Dus durf ik nogmaals, zoals vorig 
jaar, eindigen met te herhalen dat ik 
ook dan als voorzitter van de 
Boomse CD&V op het einde van het 
jaar een tevreden, ja zelfs een 
gelukkig man zal zijn.

Gust LAUREYSSENS 
Voorzitter CD&V BOOM

Kindergemeenteraad zet ook 
in op verkeers-veiligheid

De kinderen van de Boomse 
kindergemeenteraad willen iedereen 
stimuleren om met de fiets naar school te 
komen. Daarom hebben ze fiets-
vlaggetjes gemaakt om fietsers in de kijker 
te zetten. Hanna, Lenke, Nel en Aya zijn de 
creatievelingen van dit project. Hiermee 
willen ze iedereen stimuleren om met de 
fiets naar school te komen. Elk kind uit de 
lagere school kreeg zo een vlaggetje. Eén 
kant is hetzelfde voor alle scholen. Daarop 
staan de regenboogkleuren en het 
opschrift ‘In Boom kan je lekker jezelf 
zijn’. De andere kant heeft elke school voor 
zichzelf gekozen.” Onze kindergemeente-

raad plaatst ver-keersveiligheid hoog op 
hun agenda en dat zullen we geweten 
hebben. Binnenkort zien we dus extra 
zebrapaden verschijnen in de buurt van de 
scholen. We dragen de inzet van de 
kindergemeenteraad een warm hart toe, 
vertelt schepen van jeugd Tom 
Dewandelaere.

Tom Dewandelaere
Schepen van Jeugd

Veilig en comfortabel fiet-
sen langheen spoorlijn 52

Het fietspad naast spoorlijn 52 werd 
jaren geleden al aangelegd op het 
grondgebied van Niel en door-
getrokken tot aan de N177, ter hoogte 
van de Beukenlaan. Enkel nog een 
volgende fase ontbrak, nl. het verder 
doortrekken tot aan de J. B Corre-
mansstraat (Bosbeek), richting station.

“Na het bouwverlof zal een nieuwe 
historisch missing link in ons fiets-

padennetwerk worden aangepakt”, 
vertelt  schepen van Mobiliteit Abdel 
El-Hajoutti. “Op deze manier blijven 
we inzetten op veilige fietsroutes voor 
de Bomenaren, maar vooral ook voor 
onze schoolgaande jeugd”. Het zal 
aangenaam fietsen worden op het 
vernieuwde fietspad. 

Het pad heeft een breedte van 1.5 m en 
je zal door de aangeplante bomen, 
afscheiden van de rijweg in een groene 
omgeving fietsen. Tevens zal het pad 
voldoende verlicht worden met 
ledverlichting. 

“Kortom voor CD&V is dit opnieuw een 
verwezenlijking uit het Koningfietsplan”, 
onderstreept fractieleider Carla 
Herremans. 

Carla Herremans
Fractieleider en lid van de 
commissie mobiliteit

Doe mee en win!
Vervolg p. 1

Kiezen om naar school te stappen of 
te fietsen is immers kiezen voor meer 
beweging, een schoner milieu en een 
grotere veiligheid. Het schept 
bovendien de mogelijkheid om vlot 
contacten te leggen. 

Geen enkele ander vervoersmiddel 
combineert zoveel voordelen. Wij 
willen iedereen, dus ook de auto-
mobilisten, attent maken op een 
veilig schoolbegin, vooral om en nabij 
de schoolpoort en de wegen er naar 
toe. 

Ondersteun onze actie en hang de 
affiche op een zichtbare plaats voor 
je raam. En wie weet win je zelfs nog 
een leuke prijs. Voor een veilig 
schoolbegin kunnen we samen 
zorgen!

Ze staan er! 

Veilige oversteek voor de scholieren 
van De Reuzenboom en PTS.
Dit is een plaats waar honderden scholieren dagelijks oversteken op weg naar 
school en terug. Schepen van mobiliteit Abdel El-Hajoutti heeft bij het 
Agentschap Wegen en Verkeer, echt op aangedrongen om aan beide kanten van 
de brug een verkeerslicht te realiseren en de fietsveiligheid van de bruggen aan 
te pakken. "Als leerkracht aan de PTS, maar ook papa van 2 kinderen die 
schoollopen aan de Reuzenboom, ben ik erg opgetogen met de komst van deze 
lichten. Zowel in de klas als aan de schoolpoort hoorde ik dat dit een enorm 
gevaarlijk punt was. Door deze eenvoudige ingreep is daar komaf mee gemaakt", 
vertelt CD&V gemeenteraadslid Kris De Keninck (foto).


