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SAMEN VOOR BOOM! 
 
Boom is een gemeente met bijzonder veel troeven en 
mogelijkheden, maar ook heel wat uitdagingen. Uitdagingen die 
we samen met jou willen aangaan. De laatste maanden hebben 
we meer dan 5000 huisbezoeken afgelegd waarbij we uitgebreid 
met de Bomenaar in gesprek zijn gegaan. De enige manier om 
immers echt te weten te komen wat er leeft in onze buurten , 
waar mensen echt van wakker liggen of waar men van droomt, is 
een gesprek aan te gaan en te luisteren. Met die kennis en bagage 
willen we nu met een divers team van mensen onze gemeente 
verder stevig op de kaart zetten: met zuurstof voor veilige, 
gezellige en bereikbare buurten, een bruisende handelskern waar 
de bomenaars en streekgenoten met plezier komen winkelen, 
waar mensen samen kunnen genieten en iedereen zich echt thuis 
voelt en … waar iedereen Bomenaar is.

Ontdek onze mensen en waar wij voor gaan! 

EEN GEMEENTE WAAR 
IEDEREEN MEE IS,  
dat zijn toegankelijke bushaltes 

en voetpaden.

EEN HALTE VOOR DE 
WATERBUS IN BOOM, 
Da’s je nog vlotter verplaatsen

in de toekomst.

MEER VERKEERSVEILIGHEID:  
Veiligere fietspaden, meer 

gemachtigde opzichters, conflictvrije 

kruispunten, ... 

ARMOEDE KRIJGT GEEN KANS! 
We nemen extra maatregelen om armoede aan te 

pakken en drempels weg te werken!



Boom is een prachtige gemeente met vele sterke troeven. Het is mijn 
overtuiging dat we door meer samen te werken 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. 
In deze folder stel ik hen graag aan u voor!

Ga samen met ons mee de weg vooruit naar een beter Boom.

 KRIS 
 VAN HOECK
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WIE IS KRIS? 
• vader van 2 zonen: Nils & Jitse 

• Getrouwd met Ann

• 12 jaar schepen in Boom 

• Fervent wandelaar én lid van  
   De Schorrestappers  

IEDEREEN BOMENAAR,  
VOOR MINDER GAAN WE NIET!  
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Carla Herremans Tom Dewandelaere Christel De Coninck
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• 55 jaar - verzekeringsagent 
• voormalig OCMW-voorzitter

Als jonge Bomenaar wil ik de 
handen uit de mouwen steken om 
van Boom een gemeente te maken 
waar iedereen gewoon zichzelf kan 
zijn. Een gemeente waar je je écht 
thuisvoelt. Waar aandacht is voor 
de zwakkeren, we volop inzetten 
op meer inspraak, betere en veilige 
fiets- en voetpaden, een nieuw 
zwembad, …

• 25 jaar  
• Social Media manager 

Met  Jan  en  mijn  twee  kinderen  
Lars  en  Sara,  jonge  twintigers  
woon  ik  in  Boom  Noord.  Dingen  
veranderen  doe  je  niet  door  aan  
de  kant  te  blijven  staan  maar  
door  je  te  engageren.    Van  
Boom  een  veilige,  groene,  warme  
gemeente  maken waar  iedereen  
zich  thuis  voelt  is  de  uitdaging.

• 54 jaar  
• Personeelsverantw. in een school

SAMEN VOOR BETER

Boom, een gemeente die veilig, 
aantrekkelijk, toegankelijk, gezond 
en gezellig is. Een gemeente waar 
iedereen mee is. Dàt is het Boom 
waar ik van hou. Dàt is Boom op 
#de weg vooruit. Dat Boom vraagt 
kwaliteitszorg en daar zet ik me 
graag opnieuw voor in. #kwaliteit 
verzekerd. 
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Kris De Keninck Ruth Makoma

Met veel overtuiging wil ik de 
komende jaren meebouwen aan 
een gemeente waar Iedereen 
Bomenaar is. Iedereen moet 
tenslotte de kans krijgen om 
zich helemaal thuis te voelen in 
Boom. Welke afkomst, religieuze 
overtuiging of geaardheid iemand 
ook heeft.

Ludwig Dillen Chris Piessens Sara Van Looy

Da’s een plan met aandacht voor de auto, de fiets, ... Zo pakken we dat aan:

EEN MOBILITEITSPLAN DAT 
OP WIELTJES LOOPT

• 49 jaar  
• Kinderverzorgster

Als jonge vader wil ik in verbinding 
staan met de samenleving en 
me engageren om zaken in gang 
te zetten. Ik wil werken aan een 
aangenaam, warm Boom waar het 
veilig is en waar veel te beleven 
valt. Een gemeente waarop de 
Bomenaar fier is en er zich thuis 
voelt. 

• 37 jaar  
• Leerkracht Wetenschappen 

Ik  woon  bijna  gans  mijn  leven  
in  Boom,  ben  gehuwd  en  
heb  4  kinderen. Als  uittredend 
gemeenteraadslid  wil  ik  met  
hart  en  ziel  mezelf  inzetten  
voor  een  warme samenleving  
door  Betrouwbaar,  Behulpzaam,  
Bemiddelend,  Betrokken  en  
Bekwaam  te  zijn.

• 39 jaar - Gemeenteraadslid 
• Quality Lab Analyst Coca Cola

Ik ben geboren in 1959 en heb 
altijd in Boom gewoond. Mijn 
jeugd bracht ik op Noeveren 
door. Van jong af aan was ik 
nauw betrokken bij het Boomse 
verenigingsleven. Zo was ik 25 
jaar speler en 18 jaar manager van 
Boom Basket. Samen gaan we 
voor een beter Boom.

• 59 jaar  
• Vastgoedmakelaar

Ik ijver voor een waaier aan 
mogelijkheden in ons cultuur- en 
vrijetijdsaanbod, voor iedereen en 
in elke buurt. Daarnaast werk ik ook 
graag mee aan een fijne gemeente, 
onder andere in buurtcomité’s, 
vrijwilligerswerkingen en de nodige 
voorzieningen voor jong en oud!

• 60 jaar - voorzitter CC De Steiger 
• Personeelsverantwoordelijke

Buiten mijn studies Biomedische 
wetenschappen ben ik ook 
jobstudent in ‘The Jane’ in 
Berchem en hou ik van gezellige 
avonden met vrienden/familie, 
sporten. Mijn connectie met 
Boom? Boom is de plaats waar 
ik ben opgegroeid: school, sport, 
vrienden, …  #PuurOpKarakter 

• 21 jaar 
• Studente Biomedische Wet.

We verhogen de verkeersveiligheid door meer gemachtigde opzichters aan 
oversteekplaatsen, door te investeren in conflictvrije kruispunten, door - waar mogelijk - 
de schoolomgevingen bij het begin en het einde van de schooluren autovrij te maken en 
door te investeren in nieuwe fietspaden.

Een halte voor de waterbus in Boom. Zo versterken we het vervoer naar Antwerpen 
ook via het water! 

Een volwaardig deelfietsensysteem: eenvoudig, betaalbaar én universeel voor alle 
Rupelgemeenten. Een modern velosysteem in de Rupelstreek.
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Dirk Rotthier Chris Van Camp

Bart De Smet Gyltene Rahimi  Hilde Van Hoorenbeeck

Sinds 1991 ben ik getrouwd met 
Hilde en hebben we 2 zonen, Stef 
(26) en Jo (21). Na 38 jaar Atlas 
Copco is er nu tijd vrij gekomen 
om als prille zestiger andere dingen 
te doen. Ik wil nu deze sterke 
CD&V groep mee ondersteunen. 
WIJ SAMEN kunnen veel 
realiseren.

• 61 jaar  
• Op pre-pensioen

Als Boomse ondernemer ga ik 
voor een warme en betaalbare thuis 
voor iedereen en een mobiliteitsplan 
zonder beperkingen. Voor dichtbij 
kopen, delen en genieten. Promotie 
van kleinere buurtwinkels naast een 
bruisend winkelnetwerk. Kortom: 
ondernemen door en voor mensen! 

• 59 jaar - Directielid AGB 
• Aannemer Spoorwegbouw

Ik woon in de wijk Bosstraat. 
Mijn wijk is mijn thuis, een plaats 
waarvan ik geniet en ik me goed 
voel. Met veel enthousiasme en 
inzet wil ik Boom nog mooier 
maken. Ik ga voor een warme 
gemeente waar iedereen zich 
thuis voelt, met oog voor de 
zwakkeren in onze omgeving. 

• 35 jaar  
• volgt een opleiding leerkracht

Met  CD&V  willen  we  mensen  
verbinden.  Onafhankelijk  van  hun  
geloof  of  afkomst.  Voor  fijne,  
gezellige,  veilige  én  bereikbare  
buurten waar  je  jezelf  écht  thuis  
voelt  en  waar  je  je  veilig  met  
de  fiets kan  verplaatsen. Samen  
met  24  Bomenaars  ga  ik  op  14  
oktober  de  uitdaging  aan.

• 53 jaar 
• Secr. Vereniging CD&V-raadsleden

Mijn roots liggen in Kosovo maar 
ik woon al bijna 27 jaar in Boom 
en voel me dan ook op en top 
Bomenaar! Mijn drijfveer om aan 
politiek te doen? Ik hou ontzettend 
veel van mijn gemeente en wil 
me dan ook graag engageren om 
Boom op alle vlakken beter te 
maken. ‘Voor een eerlijke, veilige 
en gelijkwaardige samenleving’

• 37 jaar  
• Kwaliteitscontroleur bij Parker

Ik wil niet vanaf de zijlijn toekijken, 
maar actief meebouwen aan een 
bruisend Boom. Mijn droom is om 
van Boom terug een warme en 
leefbare gemeente te maken waar 
het voor iedereen goed wonen 
en werken is. Oud worden én 
in je eigen buurt blijven wonen, 
dat houdt een mens pas jong en 
dynamisch.

• 63 jaar  
• bediende loonadministratie

EEN VEILIGE 
BEREIKBARE &  
GEZELLIGE BUURT, 
DA’S EEN 
ÉCHTE THUIS! 

We pakken de voetpaden en bushaltes aan zodat ze voor iedereen 
toegankelijk zijn.

We investeren in een polyvalente (sport)zaal waar verenigingen 
eenvoudig terecht kunnen om een fuif, eetfestijn of een ander evenement 
te organiseren.

We investeren in een stevige aanpak van overlast en drugsproblemen. 
Ook de zichtbaarheid en de nabijheid van wijkagenten moet omhoog.

Het restafval wordt tijdens zomermaanden wekelijks opgehaald in 
plaats van om de 14 dagen.
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Rik Peeters Paul Coeckelbergh

Amane Yosef Michel Van Reeth Nicole Recko 

IEDEREEN BOMENAAR, 
Da’s zorgen voor jezelf én elkaar! 

De taal leren is een belangrijke voorwaarde om volop deel te nemen 
aan onze samenleving, daarom versterken we het taalaanbod in onze 
gemeente. 

Mensen opnieuw verbinden, 
daarin schuilt mijn motivatie om 
naar de verkiezingen te gaan. Het 
verenigingsleven zit in mijn bloed. 
Geruime tijd al ben ik lid van tal van 
lokale verenigingen. Samenwerken 
om mensen bij elkaar te brengen, 
daar zet ik op in. 

• 56 jaar  
• Begeleidster kinderopvang 

Als rasechte Bomenaar ben ik 
kandidaat omdat ik mij volop wil 
inzetten om Boom opnieuw stevig 
op de kaart te zetten en er een 
gemeente van te maken waar 
iedereen mee is. Met extra aandacht 
voor het fietsbeleid, senioren en 
mensen met een beperking. 

• 71 jaar 
• Gepensioneerd drukker

Als Bomenaar in hart en nieren 
ben ik gekend als “den bakker”. Ik 
ben elke dag in de weer, vooral 
voor de zwakkeren in onze 
maatschappij. Ik leef tussen de 
mensen en weet zeer goed wat er 
leeft. Vooral het handelscentrum, 
veiligere voetpaden en de senioren 
verdienen mijn aandacht.

• 76 jaar   
• Bakker op rust

Ik ben Amane Yosef, ben gehuwd, 
heb 3 kinderen en woon bijna 15 
jaar in Boom. Ik schoolde me tot 
administratief medewerker.  We 
wonen in een mooie gemeente 
en ik wil deze nog mooier en 
aangenamer maken door meer te 
investeren in onze parken, buurten, 
pleinen en wijken. 

• 35 jaar 
• Onderhoudsmedewerker

Ik  ben  kandidaat  op  de  lijst  
van  CD&V  om  mijn  sociaal 
engagement  een  nieuwe  dimensie  
te  geven.  Het sociale middenveld  
en  religieuze  organisaties  verdienen 
meer  aandacht  in hun zoektocht  
naar  erkenning  en  ondersteuning.  
Het  verenigingsleven  is  het  goud  
van  de  samenleving!

• 67 jaar 
• gepensioneerd bankbediende

ik kom uit Limburg maar ik woon 
reeds 43 jaar in Boom. Al die 
tijd heb ik veel van de Boomse 
gemeenschap mogen leren: als 
moeder van 3 jongens en oma van 
4 kleinkinderen, door mijn werk op 
het postkantoor in de Rupelstreek 
en door mijn engagement in het 
verenigingsleven.

• 65 jaar 
• Actief-lid bij OKRA

We nemen initiatieven om de vereenzaming aan te pakken en 
investeren in zorgzame buurten. Zo kan, wie dat wil, zolang mogelijk 
in de eigen buurt blijven wonen.

We houden rekening met de specifieke situatie van alleenstaanden 
want zij mogen financieel niet gestraft worden omwille van het feit dat 
ze alleen zijn.
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Tamara Laermans
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Gust Laureyssens Danny Verschaeren

Met veel goesting wil ik 
meebouwen aan de toekomst 
van Boom: een gemeente waar 
iedereen mee is, die bruist van 
energie en waar iedereen alle 
kansen krijgt om zichzelf te zijn en 
een mooie toekomst uit te bouwen. 
Mensen kansen geven, da’s echt 
investeren in de toekomst!

• 45 jaar 
• Onthaalouder

Ik was vroeger al gemeenteraadslid 
voor de toenmalige CVP en van 
1986 tot 2018 was ik vrederechter 
van het kanton Boom. Ik wil werken 
aan de ondersteuning van het 
verenigingsleven; ook de centrum- 
en onderwijsfunctie van de 
gemeente mag op mijn doordachte 
aandacht rekenen.

• 67 jaar  
• Ere-vrederechter

Sinds mijn geboorte woon ik in 
Boom. Jarenlang zet ik me reeds in  
voor  de  promotie  van  de  Boomse  
sportwereld  als  voorzitter  van  
de  sportraad.  Nu  is  het  tijd  om  
meer  te  betekenen  voor  élke  
Bomenaar  door  naar  hem  te  
luisteren,  hem  te  begrijpen  en  
zijn  noden  en  verzuchtingen  op  
te  lossen.

• 54 jaar - Voorzitter Sportraad 
• Boekhouder

 
EEN BRUISEND 
HANDELSCENTRUM

ARMOEDE KRIJGT 
GEEN KANS MEER

Een fietskoerier brengt je boodschappen, 
aangeschaft bij lokale handelaars, veilig tot bij je 
thuis. Gemakkelijk voor wie moeilijk te been is en 
goed voor het milieu. Zo brengen we de lokale 
Boomse handelaars dichter bij jou.

We voorzien een bemand shoppingpunt waar je 
veilig je fiets kan stallen en tijdens het winkelen 
eveneens je boodschappen kan opbergen.

Gratis parkeertijd voor wie een aankoop doet bij 
één van de lokale handelaars.

Tijdens de zomermaanden vormen we de Grote 
Markt om tot een belevings- en ontmoetings-
plein met veel groen en met heel wat 
ontspanningsmogelijkheden. 

... want wie lokaal shopt, 
   schopt leven in de buurt!  

Voor wie het moeilijk heeft willen we drempels 
wegwerken door de invoering van een BOOM-PAS. Met 
zulke pas kan je eenvoudig diverse kortingen bekomen 
zoals op kosten voor kinderopvang en bij aankoop 
“eerste-leeftijds-melk”. Maar ook op vele 
vrijetijdsactiviteiten kunnen ze een korting bekomen 
zoals op voorstellingen in het Cultuurcentrum 
De Steiger en in de bib. Verenigingen kunnen hieraan 
participeren door het verlenen van een korting op het 
inschrijvingsgeld of op hun activiteiten.

We blijven investeren in de reeds opgestarte initiatieven 
om armoede aan te pakken. 



>>
CD&V kiest onder leiding van onze gedeputeerde Ludwig Caluwé 

uitdrukkelijk voor een Provincie met Streken. Dit is een provincie die 
gemeenten ondersteunt als ze in streekverband samenwerken. Zeker, 

Boom en de hele Rupelstreek hebben veel baat bij het behoud van 
een sterke provincie.  Dat bewijzen talrijke initiatieven, zoals de uitbouw 

van De Schorre, met recent nog de Braxgata sporthal, de diverse 
bedrijventerreinen, het wetenschapspark in Niel, de provinciale technische 

school, de verschillende fi etsverbindingen, ...

PROVINCIE ANTWERPEN
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1 LUDWIG CALUWÉ
> 57 jaar, Essen
> Gedeputeerde voor o.a. 

economie, landbouw, innovatie 
en fi nanciën.

2 WENDY WECKHUYSEN 
> 38 jaar, Rumst      
> Schepen Rumst en 

provincieraadslid

6 MIA MOORTGAT
> 66 jaar, Aartselaar                   
> Gemeenteraadslid

7 MOHAMMED EL HAJOUTI
> 37 jaar, Boom
> Nucleair toezichter Doel.   

Voorzitter overkoepelend 
platform adviescomités Boom. 

 Lid diversiteitsraad.
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  WWW.PROVANT.CDENV.BE

   WWW.CALUWE.BE

  CDENVPROVANT

PROVINCIERAAD 
REGIO ANTWERPEN

1 LUDWIG CALUWÉ
2 WENDY WECKHUYSEN
3 KOEN DE COCK
4 DAAN DE VEUSTER
5 PATRICK JANSSEN
6 MIA MOORTGAT
7 MOHAMMED EL HAJOUTI
8 GALINA MATUSHINA
9 ERIK BLOCK

10 EDWIN DE CLEYN
11 ARIANE VAN DOOREN
12 SANDRA SUYKERBUYK
13 LUC ANTHEUNIS
14 RIT LUYCKX
15 SILKE LATHOUWERS
16 CAROLINE VAN DER HEYDEN
17 SANDER WOUTERS
18 SHANA TAEYMANS
19 ORRY VAN DE WAUWER
20 KATRIEN SCHRYVERS

16 CAROLINE 
VAN DER HEYDEN 
> 29 jaar, Lint  
> Bio-ingenieur en doctor 

in de milieutechnologie

17 SANDER WOUTERS
> 28 jaar, Schelle 
> Adviseur fi nanciën CD&V-

fractie Federaal Parlement

19 ORRY VAN DE WAUWER
> 30 jaar, Antwerpen 
> Vlaams parlementslid

20 KATRIEN SCHRYVERS
> 54 jaar, Zoersel 
> Vlaams Parlementslid en 

schepen in Zoersel
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“VOOR EEN 
PROVINCIE 

WAAR IEDEREEN 
MEE IS”

MOHAMMED EL HAJOUTI,
PROVINCIALE KANDIDAAT 

IN BOOM, PLAATS  7 

“VOOR MOHAMMED 
MAG NIEMAND UIT 

DE BOOT VALLEN 
EN DAARVOOR 

STEEKT HIJ ZELF 
DE HANDEN UIT DE 

MOUWEN.”
LUDWIG CALUWÉ 

LIJSTTREKKER

Basis-OK-V2.indd   1 19/08/18   22:32



ONZE PLOEG

BOOM
DE WEG VOORUIT

ONZE KANDIDATEN

Wist je dat je op één lijst op zoveel mensen mag stemmen als je wil? 
 

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

1   Kris VAN HOECK

2   Carla HERREMANS

3   Tom DEWANDELAERE

4   Christel DE CONINCK

5   Abdel EL-HAJOUTTI

6   Kris DE KENINCK

7   Ruth MAKOMA

8   Ludwig DILLEN

9   Chris PIESSENS

10   Sara VAN LOOY 

11   Klaartje MAES

12   Dirk ROTTHIER

13   Chris VAN CAMP

14   Bart DE SMET

15   Gyltene RAHIMI

16   Hilde VAN HOORENBEECK

17   Lucia DE WEVER 

18   Rik PEETERS

19   Paul COECKELBERGH

20   Amane YOSEF

21   Michel VAN REETH

22   Nicole RECKO

23   Tamara LAERMANS

24   Gust LAUREYSSENS

25   Danny VERSCHAEREN

VU: Tom Dewandelaere - Nielsestraat 90 bus 102, 2850 Boom 


