
“Ik hoop dat er snel werk wordt 
gemaakt van het jeugdhuis in Boom. Zo 
krijgt de Boomse jeugd zijn eigen plek!” 

Onderzoek naar 
gedeeltelijke 
herbestemming van de kerk 
van Onze-Lieve-Vrouw en 
Sint Rochus. 

Vanaf 15 mei 2016 kunnen gemeenten 
en kerkbesturen een aanvraag 
indienen, bij de Vlaamse overheid 
voor een begeleid 
haalbaarheidsonderzoek voor de 
herbestemming of de 
nevenbestemming van een 
parochiekerk. 
De gemeenteraad heeft beslist om onze 
gemeente hiervoor in te schrijven . Hierdoor 
wordt een projectbureau aangesteld die met 
ons zal meedenken over een gedeeltelijke 
herbestemming van de kerk van Onze-Lieve-
Vrouw en Sint Rochus die door zijn 
beschermd historisch karakter in 
aanmerking komt.  De kerkfabriek wenst het 
gebouw deels te behouden voor de liturgie 
en stelt dat de mogelijke herbestemming 
hiermee verenigbaar moet zijn. Een goed 
overleg tussen parochie, de kerkfabriek en de 
gemeente zal aan de basis liggen om dit 
dossier tot een goed einde te brengen. 
Eerder werd er beslist dat voor de gemeenten 
Boom, Aartselaar en Rumst nog één 
zondagskerk ter beschikking blijft, namelijk 
de Heilig Hartkerk. In deze kerk zal in de 
toekomst gegarendeerd een zondagse 

 Je kan in onze streek via rivieren en fietsknooppunten zalige fietstochten maken. 
Op een zomerse dag is dit echt genieten. Maar ook voor de functionele 
verplaatsingen naar het werk, school, sportclub of de winkel biedt de fiets heel 
wat mogelijkheden. Het is verrassend hoe dichtbij vele locaties zijn die we nog 
te vaak met de wagen doen. 
Als lokaal bestuur werken we  aan veilige en aangename fietspaden . Zo is de doortrekking van 
het fietspad langsheen het spoor en station tot aan de dijk nog voorzien. Ditzelfde fietspad zal 
bovendien in de volgende jaren verder worden 
doorgetrokken in Niel en Schelle zodat je 
uiteindelijk vlot en veilig tot in Antwerpen kan 
fietsen. Verder zijn er nog fietspaden op het 
industrieterrein en in de Beukenlaan in 
voorbereiding. De verplaatsing en inrichting van 
een trage weg tussen Nielsestraat en 
Industrieweg parallel met de Dijleweg creëert 
een extra bruikbare verbinding voor 
voetgangers en fietsers. Bij de herinrichting van 
straten zal in de toekomst meer aandacht gaan 
naar de zachte weggebruiker, maar ook  extra 
fietsenstallingen, fietsstraten en doorlopende 
straten komen langzaam maar zeker tot 
uitvoering. Een proefproject met elektrische 
fietsen geeft ons de kans om hiervan  te proeven. 
Tevens biedt het de mogelijkheid aan 
bestaande gebruikers om op meer plaatsen in 
de gemeente uw elektrische fiets op te laden. Dit gemeentebestuur maakt werk van een 
algemeen fietsbeleid.
Fietsen biedt heel wat voordelen:  het is gezond, goedkoop, je draagt bij tot het beperken van 
de verkeersdrukte, en bovendien beter voor het milieu. Dus neem zeker wat vaker de fiets.

ZALIG FIETSEN! 

Op pagina 2  kan je lezen waarom Ruth en Tom voor CD&V kiezen. Is CD&V iets 
voor jou?
Als lid wil u uw visie op mens en samenleving vertaald zien in politieke 
activiteit. Uw lidmaatschap geeft u een stem waar we graag naar luisteren. 
Maak kennis met CD&V! Als nieuw lid geniet u het het eerste jaar van het 
voordeeltarief van €6,00. ALLES BEGINT BIJ U!

VOLG HET MEE.
• Als CD&V-lid ontvangt u maandelijks het ledenblad Ampersand & de wekelijkse nieuwsbrief
• U ontvangt als eerste nieuws over politieke actua
• Extra informatie en duiding via het ledenportaal
• Korting op het tijdschrift CDR met tal van interne en externe opiniebijdragen.
 
MAAK HET MEE.

• U bepaalt mee de toekomst. Als lid hebt u stemrecht tijdens provinciale en nationale CD&V-
congressen en u hebt een stem bij de interne voorzitters-en bestuursverkiezingen.
• Exclusieve uitnodigingen voor nationale, regionale en ledenactiviteiten waar ontmoeting 
en dialoog centraal staan. Zo bent u onze vinger aan de pols.
• Extra activiteitenaanbod via JONGCD&V, Vrouw & Maatschappij, CD&V Senioren.

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!

Uw 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/doe-mee/lid-worden

Uw lokale contactpersoon:
Kris De Keninck (secretaris)
dekeninck.kris@telenet.be
boom.cdenv.be

Volg ons op Facebook:
www.facebook.com/cdenvboom

in BOOM
boom.cdenv.be
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We zijn als CD&V fier gedragen te 
worden door een grote groep leden. We 
blijven meer dan ooit overtuigd van een 
sterke ledenbeweging, dit is cruciaal 
voor de slagkracht van onze partij. De 
leden zijn de vinger aan onze pols, ons 
draagvlak en onze eerste 
ambassadeurs.  

Graag stellen wij 2 van onze leden voor 
die actief zijn in het partijbestuur, Ruth 
Makoma en Tom Dewandelaere! 

Lees hierover meer op pagina 2.

Ruth en Tom, kiezen 
voor CD&V!



Naar jaarlijkse traditie mochten we 
weer op heel wat volk rekenen tijdens 
onze kaas en wijnavond op zaterdag 
16 april. Onze kersverse voorzitter 
Carla Herremans liet deze kans niet 
onbenut om enkele mensen in de 
bloemetjes te zetten. 

Zo'n 100 sympathisanten kwamen hun 
buikje vullen tijdens onze kaas-en wijnavond.  
Als lokale afdeling blijven we vasthouden aan 
deze traditie om samen met leden, vrienden 
en sympathisanten in een gezelilge en 
ontspannen omkadering, bij te praten. Onze 
voorzitter liet deze kans niet onbenut om haar 

voorganger, Paul Cappaert in de bloemetje te 
zetten. Paul was voorztter van onze partij van 
2009 tot 2015.  Hij werd  ervaren als een 
voorzitter die stilzwijgend zijn toestemming 
gaf. Hij handelde steeds op een 
genuanceerde,weldoordachte manier. Paul 
Cappaert blijft actief in het partijbestuur!

De samenwerking tussen Braxgata, 
Basketbalclub Phantoms uit Boom en 
de judoschool Fudji Yama om 
gezamenlijk een sporthal te zetten, zit 
in zijn uitvoeringsfase. 

De eerste spadesteek werd in april gezet en 
de werken zouden voor september moeten 
beëindigd zijn. De sporthal is 2500m² groot, 
met plaats voor een hockeyveld of drie 
basketbalterreinen, 500 toeschouwers op 
uitschuiftribunes, een kiné- en fitnessruimte. 
Uitdaging is om tegen 1 september er de 
eerste competitiewedstrijden te spelen.
Niet de afzonderlijke realisaties zijn van 
belang, maar het feit dat er verschillende 
partners tot een samenwerking komen. Dit 
project heeft aandacht voor jongens en 
meisjes, breedtesport en topsport en 
tenslotte familiebeleving en ambiance! 
De Schorre start rond oktober met de 

heraanleg van parking 2 in de Kapelstraat om 
tot een vlotte mobiliteit te komen. Braxgata 
legt vanaf deze parking, op haar kosten, een 
extra trap aan die net voor de huidige 
hockeyterreinen in de Schorre uitkomt, zodat 
de buurt niet of minder wordt belast.
 
 contract
 
 “De gemeente sluit een contract af met 
Braxgata voor een periode van 30 jaar. Dit 
behelst het gebruik overdag van 25 zaaluren 
per week of 75 terreinuren. Zo kunnen 
senioren, sportproevers, scholen, allerlei 
sportkampen en individuele sporters hier 
gebruik van maken”, zegt onze CD&V schepen 
Kris Van Hoeck. Tevens zorgt dit project er 
voor dat de druk wordt verlaagd op andere 
sporthallen die de sportclubs (of de 
gemeente) in de omgeving moesten huren. 
Een project waar WIJ fier op kunnen zijn!

We hebben steeds nood aan nieuw 
bloed, met verse energie en frisse 
ideeën. De partij verwelkomde de 
afgelopen jaren de leergierige Ruth 
Makoma en jong geweld Tom 
Dewandelaere.  Onze redactie peilde 
vanwaar de politieke microbe 
vandaan komt. 

Ruth Makoma
Gehuwd met Willy Kitoko
Moeder van 4 kinderen.
Woont in Boom centrum

Ruth heeft Congolese roots en steekt graag 
de handen uit de mouwen. Ze vond haar weg 
naar CD&V in de periode van de federale 
verkiezingen van 2014. Omdat ze participatie 
erg belangrijk vindt, ging ze via een buur actief 
op zoek naar een vertegenwoordiger van 
onze partij. 
“De keuze voor CD&V was evident! Vanuit 
mijn ideologie geloof ik sterk in onze partij. 
Samen slaan we graag de handen in elkaar en 
staan we sterk! In het partijbestuur kom ik 
allerlei nieuwtjes over onze gemeente te 
weten en denk ik mee actief na over thema’s 
zoals welzijn en mobiliteit. Ik geloof dat CD&V 
Boom een brug kan slaan voor een betere 
samenwerking tussen verschillende 
culturen. “

Tom Dewandelaere
Vrij-gezellig jong geweld 
voorzitter JONGCD&V
Bestuurder voetbalclub 
Rupel Boom

Tom stond in de spotlight 
tijdens de verkiezingen van 
2014. Met 1934 
voorkeurstemmen zette hij 
onze partij mee op de kaart. 
Gedrevenheid troef, vanuit een jeugdig 
engagement. Dit engagement dreef hem 
naar CD&V Boom. Tom liep school in Boom 
en zet zich al enkele jaren actief in voor 
verschillende verenigingen zoals voetclub 
Rupel Boom. Al snel liep hij mensen van CD&V 
tegen het lijf en werd de politieke interesse 
opgewekt! "Ik ben niet iemand die van aan de 
zijlijn wil staan toekijken, maar zelf de handen 
uit de mouwen steekt en 
verantwoordelijkheid neemt. Er is zeker nog 
werk voor de boeg en dat schrikt me in geen 
geval af. Ik geloof sterk dat we met CD&V 
Boom het verschil kunnen maken en daar 
werk ik met heel veel plezier en overtuiging 
aan mee." Tom wil als lid van CD&V werk 
blijven maken van een gemeente waar 
iedereen zich thuis voelt en waar iedereen 
zich ook Bomenaar voelt. Boom is een heel 
diverse gemeente. Een rijkdom waar we nog 
meer aandacht voor moeten hebben.
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Wil je net zoals Ruth en Tom mee onze ambassadeur worden. 
Actief of minder actief? Iedereen is welkom bij CD&V Boom. Laat 
van je horen en aarzel niet om met ons contact op te nemen.

Contacteer ons: info@boom.cdenv.be

SAMENWERKEN
Sportclubs, provincie en gemeente slaan de handen 
in elkaar! 

Kaas- en wijnavond was weer een succes! 

Opwaardering Kerkstraat
 
Nog dit jaar starten de 
werken aan de Kerkstraat in 
Boom.
Deze werken moeten voor de 
hoognodige opwaardering 
van de straat zorgen.
Na een consultatieronde van 
de nog aanwezige 
handelaars en de bewoners 
zal het ontwerpbureau de 
laatste hand leggen aan de 
plannen.
Voor CD&V is het alvast 
duidelijk dat de nadruk moet 
liggen op een verkeersveilige 
omgeving waar voetgangers 
en fietsers zich thuisvoelen. 
Het ontwerp moet ook de 
woonkwaliteit verhogen en 
er moet daarbij ruimte zijn 
voor groene elementen. De 
vernieuwing zal bovendien 
versterkend werken voor de 
nog aanwezige 
kwaliteitsvolle 
handelszaken.
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