
“We willen alle inwoners 
betrekken om onze gemeente 
uit te bouwen tot 
de warmste gemeente” 

Meer verkeersveiligheid, 
door uw engagement

Veilig doorheen het verkeer, blijft voor 
ons een belangrijk aandachtspunt. 
Elk jaar kent onze affichecampagne  
een groot succes. Hiervoor willen wij 
de Bomenaar bedanken! 

Het aantal verkeersongevallen terugdringen 
en streven naar een betere 
verkeersveiligheid daar moeten we immers 
met
z’n allen werk van maken.
Graag zetten we dit engagement in de kijker 
tijdens een gratis workshop over de dode 
hoek op zaterdag 13 mei om 10u in buurthuis 
Boomkewies, Antwerpsestraat 443. 

In ons land gebeuren er jaarlijks meer dan 
vijftig ongevallen met vrachtwagens en 
kwetsbare weggebruikers waarin de dode 
hoek een grote rol speelt. Elk jaar vallen er vijf 
tot tien doden, wat wijst op de grote ernst van 
dit type dodehoekongevallen.

Inschrijven is gratis en kan via 
info@boom.cdenv.be 

Op de nieuwe website van de gemeente Boom staat de burger centraal. De site 
werd zodanig gestructureerd dat een zoekfunctie centraal staat. De nieuwe 
website zal op alle toestellen goed zichtbaar zijn: PC, tablet maar ook op de 
smartphone. De website is ontwikkeld voor de Gemeente en OCMW samen. 
“Synergie is in Boom een werkwoord want 1+1 = 3 !” aldus CD&V-schepen Kris 
Van Hoeck..

“De digitalisering werkt administratieve vereenvoudiging in de 
hand!"

Zo zullen 15 attesten van de dienst burgerzaken 
gratis online kunnen opgevraagd worden. 
Sommige attesten kunnen zelfs 24 uur op 24 
worden gedownload.
Het melden van problemen met het openbaar 
patrimonium (openbare weg, verkeersborden, 
openbare gebouwen, sluikstort, …) kunnen op 
de nieuwe site worden gemeld. Dit is een grote 
vereenvoudiging want vroeger gebeurde dit via 
verschillende kanalen: de 
gemeenschapswacht, in het preventie- en 
politiehuis, telefonisch,… . Klik op 
www.boom.be op de link ‘Ik wil iets melden’ en 
je komt terecht op de meldings-site. Deze site is 
rechtstreeks gekoppeld aan het opvolgsysteem 
van de gemeentelijke diensten. 

ADMINISTRATIE DICHTER 
BIJ DE BOMENAAR  

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/wordlid

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

Volg ons op Facebook:
www.facebook.com/boom.cdenv

in Boom
boom.cdenv.be
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Lees op pagina 2

Iedereen welkom in " De tuin van de 
kleine Chef"

Lees op pagina 3

Actieve duizendpoot, Mustapha El 
Faieq: "Ik wil samen met CD&V 
ondersteuning bieden aan een 
krachtige en aangename 
samenleving."

Schrijf snel in voor onze kaas-en 
wijnavond. Meer info op pagina 3

Kris Van Hoeck, trekt 
CD&V lijst in Boom

Schepen  Kris Van Hoeck
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De vernieuwde website is toegankelijk voor 

jong en oud. 



De Gemeente en het OCMW hebben 
een kindvriendelijk buurtrestaurant 
geopend. In ‘De tuin van de kleine chef’ 
is iedereen welkom. Met de financiële 
steun van de Vlaamse overheid kunnen 
kwetsbare gezinnen er lekker komen 
eten aan een lage prijs. Om dat 
voordeeltarief te bekomen kan je 
terecht bij het OCMW. 

Het restaurant is kindvriendelijk: het heeft 
een grote speelhoek en op het menu staan 
kindvriendelijke maaltijden.
Het initiatief kwam mede tot stand door 
Christel De Coninck, OCWM raadslid. "Het 
sociaal restaurant moet een middel zijn om 
mensen in armoede te bereiken en hen 

“integraal” te ondersteunen. Het moet hen 
naast een kwaliteitsvolle en betaalbare 
maaltijd ook de mogelijkheid bieden hun 
sociaal netwerk te verruimen en in contact te 
komen met een breed netwerk van andere 
organisaties.” 

Tijdens de nieuwjaarsreceptie werd 
schepen Kris Van Hoeck door de CD&V-
leden unaniem verkozen als 
lijsttrekker voor de gemeenteraads- 
verkiezingen van 2018.
Het bestuur van onze CD&V-afdeling had 
voordien, vol vertrouwen, hem als kandidaat 
lijsttrekker naar voor geschoven. Kris (43 jaar) 
is al 25 jaar actief in onze partij en ondertussen 
is hij bezig aan zijn tweede legislatuur als 
schepen. Vandaag neemt hij bevoegdheden 
waaronder sport, leefmilieu, duurzaamheid 
en communicatie voor zijn rekening. 
CD&V-voorzitter Carla Hermans is zeer 
tevreden met dit resultaat. “We weten dat we 
met Kris een sterke kandidaat hebben die 
vanzelfsprekend over de nodige ervaring en 

dossierkennis beschikt.” Voormalig schepen 
Bart De Smet spreekt over een historisch 
resultaat in de afdeling. "Kris is een echt 
verbindende figuur. In deze tijden hebben we 
zulke figuren nodig in de politiek” aldus Bart 
De Smet.

“Het is lang geleden dat er zo’n 
grote eensgezindheid is 
geweest over de kandidatuur 
van een lijsttrekker."

Sterke kandidaten, zullen samen met Kris een 
krachtige lijst vormen. Kortom, CD&V Boom 
is klaar om in 2018 opnieuw een cruciale 
plaats op te nemen in het bestuur van onze 
gemeente! 

Margaret Thatcher zei ooit: “ There is 
no such thing as society, there are only 
inividuals. ‘Vandaag is die 
Thatcheriaanse visie opnieuw 
populair. Als plaatselijke CD&V 
afdeling willen we deze visie 
doorprikken en zijn wij opgetogen 
ondersteund te worden door 
Bomenaars, geworteld in een gezin, in 
een lokale gemeenschap, in een 
familie en een vriendenkring

In dit WIJ-blad stellen we graag Mustapha El 
Faieq voor. Hij is lid van onze partij sinds 2012 
en neemt actief deel aan het partijbestuur. 
Door zijn sociaal engagement in de wijk 
“Kruiskenslei”, maar ook als voorzitter van de 
Boomse diversiteitsraad, houdt hij vinger aan 
de pols wat er reilt en zeilt in onze gemeente.  

Midden de mensen

Mustapha is een aanspreekpunt in zijn 
omgeving. Hij kan op een laagdrempelige 
manier hier en daar een duwtje in de rug 
geven. Soms gaat het over 
huiswerkklasbegeleiding, het invullen van 
belastingaangiftes, vragen rond huisvesting, 
… “Het lijken soms kleine brandjes die ik blus, 
maar mensen zijn je er zo dankbaar voor! 
Mensen willen gehoord worden, ik stel ze op 
hun gemak door te luisteren naar hun 

verhalen. Nadien probeer ik  ze door te 
verwijzen naar de juiste instanties. Ik geloof 
dat we meer “midden de mensen” moeten 
staan. Op deze manier kunnen we verbinden 
en versterken.” 

“Ik geloof dat politiek een 
middel kan zijn om gelijke 
kansen te bieden in onze 
diverse samenleving, waar 
iedereen het verdient om het 
goed te hebben” 

Ik woon graag in Boom. Boom is een leuke en 
diverse gemeente met veel potentieel, waar 
alles voor handen is. Daarom wil ik samen 
met CD&V ondersteuning bieden aan een 
krachtige en aangename samenleving: onze 
(fiets)wegen veiliger maken, meer jobs 
creëren in de Rupelstreek, openbaar vervoer 
handiger, makkelijker en bereikbaar voor 
iedereen maken. Kortom: de handen uit de 
mouwen steken!  Zo wil ik in onze “wijk K3” 
de jongeren volop ondersteunen. Het oude 
basketbalterrein beantwoordt niet meer aan 
de behoeften. Een aantrekkelijke 
ontmoetingsplaats waar sport, spel en 
ontspanningen kunnen plaatsvinden, zou 
met veel enthousiasme ontvangen worden. 

ACTIEVE DUIZENDPOOT, 
MUSTAPHA EL FAIEQ
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CD&V, iets voor jou? 
Wil je net zoals Mustapha mee onze ambassadeur worden. Actief 
of minder actief? Laat van je horen en aarzel niet om met ons 
contact op te nemen. Contacteer ons: info@boom.cdenv.be

BETROUWBAAR EN 
VERBINDEND
Leden zijn unaniem over het lijsttrekkerschap

Iedereen welkom in " De tuin van de kleine Chef"

Kaas-en wijnavond op 6 mei

U bent van harte welkom op onze gezellige 
kaas- en wijnavond. Deze gaat door op 6 mei 
vanaf 19.00 uur in de grote zaal van FDP, 
ingang via Plantsoenstraat, te Boom.

U kan genieten van een kaasbuffet voor €15. 
Geen kaasliefhebber? Ook daaraan is 
gedacht. Voor €15 krijgt u een vlees-of 
visschotel. 

Inschrijven kan tot 29 april door een mail 
met uw gegevens te sturen naar 
info@boom.cdenv.be of door te bellen naar 
Jan Mampaey, 0473 38 56 67 tussen 18.00 en 
19.00 uur.

De inschrijving is definitief na overschrijving 
van het juiste bedrag op rekeningnummer 
BE17 7330 4108 8321 van CD&V-afdeling 
Boom met vermelding van “kaas- en 
wijnavond en uw naam en kaas/vlees/vis”.

Problemen met vervoer? Wij halen u op en 
brengen u thuis. 
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vlnr. Tijl Vincke, Christel De Coninck en Lize 

Van Dijck




