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5 ambassadeurs  
voor onze Boomse

buurten

Boom
Vele Bomenaars kennen het probleem al lang: onder de brug in de Colonel 
Silvertopstraat nestelen heel at duiven, at met zich mee brengt dat de stoep 
er steeds vies en vuil bij ligt.

Met het verplaatsen van de bushaltes van de Spillemaeckersstraat naar de R177 boven de 
brug, is het aantal passanten onder de brug nu ingrijpend vermeerderd. En de erger over 
de onverzorgde, vieze stoep onder de brug, is in dezelfde mate gestegen.
De brug behoort tot Rijksweg 177 en wordt beheerd en onderhouden door 
de Vlaamse Overheid, die evenwel – en daar kunnen wij zelfs een 
beetje begrip voor opbrengen – niet wakker ligt van een Booms 
duivenpoepprobleem. Buurt en passanten kijken ook niet naar 
die Vlaamse Overheid, maar veel meer naar onze gemeente 
om het probleem aan te pakken.

Met kleine, eenvoudige maatregelen, die amper 
geld kosten, kan het probleem de wereld uit 
geholpen worden. Partijbestuurslid en 
buurtbewoner Chris VAN CAMP heeft die 
herhaalde opmerkingen, die negatieve 
publiciteit voor onze gemeente, ter harte genomen 
en de bevoegde schepen SANCHEZ (N-VA) hierover 
gecontacteerd.

Wij gaan het, samen met Chris en de vele passanten, die zich 
ergeren aan de vieze stoep, opvolgen.

Onder de brug in de Colonel Silvertopstraat, zorgen 
duiven voor een vieze en vuile stoep.

Sinds het begin van de vorige legislatuur kent de schuldlast een dalende trend. 
Ook in u portemonnee mocht u dit voelen. De ziekenhuisbelasting erd 
afgeschaft en de personenbelasting daalde van 8,5% naar 7,9%. Met onze schepen 
van financiën Kris Van Hoeck, zet de Boomse coalitie de schuldafbou verder! 

OPGELET
DUIVENPOEP !!! 

COLOFON

Heeft u een opmerking over het gemeentebeleid 
of de CD&Vwerking in onze gemeente? Of heeft u 
een suggestie voor wat beter kan? Aarzel niet en 
ga de conversatie aan!

U lokale contactpersoon:
Bart De Smet
(bart.desmet@telenet.be)
boom.cdenv.be

Volg ons op Facebook
facebook.com/cdenvboom

U nationale contactpersoon
tom@cdenv.be
Wetstraat 89 - 1040 Brussel
www.cdenv.be

Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is heel eenvoudig:
www.cdenv.be/wie-zijn-we/doe-mee/
lid-worden/
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Tom Deandelaere bijt de 

spits af met zijn buurt, 

Noeveren. 

De komende jaren illen e erk maken van 
nette en bruisende buurten aar iedereen 
zich helemaal thuisvoelt. Daarom zal op 
korte termijn een plan opgemaakt orden 
om de stationsbuurt stevig onder handen te 
nemen, zodat het een plaats ordt aar het 
aangenaam vertoeven is. Begin december 
erd al een participatiemoment georga- 
niseerd om de inoners nau te betrekken 
bij deze plannen. e illen de buurt 
opnieu verbinden met de andere Boomse 
ijken en de leegstaande gebouen een 
nieue invulling geven, zodat de buurt 
opnieu volop kan leven. 

Ook in Noeveren staat heel at 

op de planning! Het as voor ons al 
langer duidelijk dat er in Noeveren geen 
plaats is voor hoogbou dat betaalbare 
eengezinsoningen er aangeezen zijn. Die 
visie leeft ook in de buurt. Dit illen e de 
komende jaren samen met de inoners en 
met Ghisele Gantois (als experte) vastleggen 
in een oonomgevingsplan voor de buurt. 
Een plan met respect voor het verleden en 
met het oog op de toekomst! 

il jij ook meeerken aan ons CD&V-
verhaal in Boom?
Stuur dan een mailtje naar info@boom.cdenv.be

EEN GEZELLIG, BRUISEND EN 
VEILIG NOEVEREN

De buurt aar e onen moet een plaats zijn aar e ons thuis voelen: een aangename, 
nette, groene en veilige buurt. Om de vinger aan de pols te houden, stelt CD&V graag zijn 
5 buurtambassadeurs voor. Stuk voor stuk geortelde Bomenaars, die het reilen en zeilen 
in hun omgeving kennen. In de komende edities van het ijblad, zullen e samen met de 
buurtambassadeurs enkele ontikkelingen in hun buurt tegen het licht houden. 

IN NOEVEREN IS ER GEEN 
PLTS VOOR HOOGBOU 
EN ZIJN BETLBRE 
EENGEZINSONINGEN ER 
NGEEZEN.

oordje van de 
Voorzitter

Beste inwoner van BOOM,

Bij elk nieuw jaar horen hoopvolle 
verwachtingen voor onszelf en 
welgemeende wensen voor onze 
dierbaren;

Voor CD&V-Boom is dat niet anders!

Voor onszelf willen wij niet anders dan 
hard verder werken aan ons buurt-en 
mensvriendelijk programma, waar-
mee wij in oktober 2018 zo’ n goede 
beurt hebben gemaakt bij de 
Bomenaars.

Voor onze inwoners hopen wij op een 
verbetering van hun levenskwaliteit en 
van hun-zich-wel-gevoelen in onze 
gemeenschap. Meer nog, wij hopen 
dat de Bomenaars echt ervaren dat dit 
mede te danken is aan de inzet van de 
Boomse Christendemocratie.

Als we dat kunnen bewerkstelligen, 
dan zal ik, als voorzitter van de Boomse 
CD&V, op het einde van het jaar een 
tevreden,  jazelfs een gelukkig man 
zijn. 

Gust LAUREYSSENS
Voorzitter CD&V-Boom  

U bestuur investeert in veilige fietspaden!  

Je veilig met de fiets kunnen 
verplaatsen van en naar school, het 
erk, de jeugdbeeging, de sport-
club,… zou logisch moeten zijn. Voor 
CD&V as de aanleg van fietspaden in 
Boom daarom één van de prioriteiten 
tijdens de verkiezingen. 

We vatten de koe meteen bij de horens. In 
een eerste fase wordt een fietspad 
aangelegd in het eerste gedeelte van de 
Beukenlaan vanaf de N177. Tijdens deze 
werken zullen ook de rioleringen vernieuwd 
worden. In een latere fase wordt het fietspad 
dan verder aangelegd in het resterende 

gedeelte van de Beukenlaan. Ook het 
fietspad naast de spoorweg, richting het 
station zal worden doorgetrokken. Zo fiets 
je in de toekomst op een veilige manier én 
op een goed fietspad helemaal van Schelle 
tot in Boom! 

EEN RM BOOM 
R JONGEREN ZICH 
GOED VOELEN 

arme illiam zet psychische gezondheid in de kijker

Vanuit zijn rol in het BCSD (vroegere 
OCM) kan Kris De Keninck het 
bestuur advies geven bij het te voeren 
beleid. Deze kans laat hij niet liggen en 
zeker niet als het over onze Boomse 
jeugd gaat. 

1 op 5 jongeren geeft aan zich niet goed in 
zijn vel te voelen. Een ontluisterend cijfer, 
dat zich vertaalt in het hoge aantal 
zelfmoorden in Vlaanderen. Hoog tijd om, 
samen met alle partners die in Boom werken 
rond kinderwelzijn, hier iets aan te doen en 

een Warme Gemeente te worden. Dit is een 
gemeente waar alle instanties, organisaties 
en burgers die met kinderen en jongeren in 
contact komen, samenwerken zodat alle 
kinderen en jongeren zich goed in hun vel 
zouden voelen. We zouden aan de hand van 
een aantal initiatieven, thema’s en 
problemen nog meer bespreekbaar  kunnen 
maken.  Daarom de vraag aan ons bestuur 
om mee in dit project te stappen met een 
actieplan onder de arm. De mascotte van 
het project, Warme William, is er alvast 
klaar voor! 




