
“CD&V Boom wil een wekelijkse huisvuil-
ophaling tijdens de zomermaanden." 
Dit verscheen vorig jaar in een vorige 
editie van het Wijblad. Belofte maakt 
schuld, dus ging CD&V over tot de  
realisatie van deze belofte. 

Tijdens de zomermaanden, wanneer de 
temperatuur vaak fel de hoogte in gaat, zorgt 
een niet opgehaalde vuilzak voor heel wat 
overlast en geurhinder. Dit heeft CD&V-
schepen Kris Van Hoeck er toe aangezet te 
onderzoeken of een wekelijkse ophaling niet 
mogelijk zou zijn. 

Tijdens onze verschillende huisbezoeken, die 
we met CD&V hebben afgelegd, was dit 
probleem een vaak terugkomende 
opmerking van de Bomenaar. 
Omwille van planningsproblemen bij de 
ophaalbedrijven was dat voor de zomer van 
2018 helaas niet meer mogelijk. 

Heel wat Bomenaars lieten ons de voorbije 
weken weten dit zeker te kunnen 
appreciëren. 

COLOFON
Heeft u een opmerking over het gemeentebeleid 
of de CD&V werking 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
kris.de.keninck@gmail.be

Volg ons op Facebook:
facebook.com/cdenvboom/

in BOOM
Boom.cdenv.be
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WOORD van de VOORZITTER
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Beste Bomenaar,

De nieuwe Boomse bestuurs- 
meerderheid is ondertussen acht 
maanden aan de slag en dus 
ingereden. Dankzij de duidelijke 
overwinning van CD&V bij de 
gemeenteraadsverkiezingen is de 
inbreng van de christendemocraten 
in het Boomse schepencollege 
verdubbeld, waardoor nog beter kan 
gewerkt worden aan onze inbreng en 
accenten in het gemeentebeleid. 
CD&V-Boom zal voornamelijk 
werken aan het verbeteren van de 
woon- en levenskwaliteit van elke 
Bomenaar en aan het herwaarderen 
en promoten van de centrumfunctie 
van onze gemeente. Via dit blad gaan 
we de Bomenaar trouw en 
nauwgezet op de hoogte houden hoe 
wij in de komende jaren punt voor 
punt onze verkiezingsbeloften 
realiseren.

Gust LAUREYSSENS

         Affichecampagne Veilig Schoolbegin

          Nieuwe tartanpiste ingehuldigd

          De schoolstraat doet haar intrede

          Wekelijke huisvuilophaling wordt
          positief onthaald. 

De ganse CD&V 
ploeg staat voor u 
klaar! 

WEKELIJKSE HUISVUILOPHALING 
WORDT POSITIEF  ONTHAALD! 



Hang de veiligschoolbegin 
affiche op een zichtbare plaats 
en wie weet ontvang je van ons 
een leuke verrassing! 

Affichecampagne voor een 
veilig schoolbegin! 

Pomp en smeer’m 

CD&V Boom wil alle kinderen en jongeren 
die met de fiets naar school gaan een 
symbolische high five geven. Op 
maandag 2 september zullen onze 
mandatarissen aan de Heldenplaats de 
fietsbanden oppompen, de kettingen 
smeren en alle fietsers een gezond stuk 
fruit uitdelen. Vandaag neemt één op de 
vier scholieren de fiets om naar school te 
gaan. Dat is op zich niet slecht, maar het 
kan veel beter. Met onze jaarlijkse pomp 
en smeer’m actie willen we iedereen 
blijven motiveren om regelmatiger de fiets 
te gebruiken.  

Verkeersveiligheid is voor CD&V Boom al 
jaren een absolute topprioriteit. Elk jaar 
grijpen we de start van het nieuwe 
schooljaar aan om een grote 
affichecampagne op te zetten:‘Veilig 
schoolbegin’. Op die manier willen we de 
Bomenaars bewust maken en aansporen 
extra voorzichtig te zijn in het verkeer.

We roepen iedereen ook op om de 
boodschap extra kracht bij te zetten en 
de affiche ook zelf op te hangen.  

CD&V Boom wil volop de kaart trekken van 
verkeersveiligheid. Onze gemeente moet 
in de toekomst een echt voorbeeld 
worden op vlak van verkeersveiligheid. We 
zijn ervan overtuigd dat er nog heel wat 
werk aan de winkel is, maar willen de 
komende jaren een absolute 
inhaalbeweging in gang zetten. We willen 
de Bomenaar nog meer aanzetten en ook 
de kans geven volop te kiezen voor de fiets 
als vervoersmiddel. 

Een degelijke en veilige fietsinfrastructuur 
is daarbij essentieel. 

Met de start van het nieuwe schooljaar 
trekken opnieuw zo’n 5000 leerlingen elke 
schooldag naar een school in onze 
gemeente. Ervoor zorgen dat zij veilig van 
en naar school kunnen gaan is een 
essentiële opdracht voor onze gemeente. 
Met onze afficheactie willen we alvast de 
start van het nieuwe schooljaar in de 
allerbeste omstandigheden laten 
verlopen. 
De actie is een duidelijke oproep om extra 
voorzichtig te zijn. We hopen de komende 
weken dan ook massaal affiches aan de 
Boomse ramen terug te vinden. Het aantal 
verkeersongevallen terugdringen en 
streven naar een betere 
verkeersveiligheid daar moeten we met 
z’n allen werk van maken!

Bij de start van het nieuwe schooljaar 
gaan in verschillende schoolomgevingen 
proefprojecten van start om de straten 
om te vormen tot een schoolstraat. Dat 
betekent dat de doorgang voor auto’s 
verboden is bij het begin en einde van de 
schooluren.
Een belangrijke eerste stap naar meer 
verkeersveiligheid in de buurt van onze 
scholen!
Verkeersveiligheid is voor CD&V Boom al 
jaren een absolute topprioriteit. Bij de start 
van het nieuwe schooljaar zetten we het 
thema elke keer opnieuw op de agenda met 
onze affiche-actie ‘Veilig schoolbegin’. We 
kiezen als partij ook volop voor de fiets. We 
moeten jongeren en hun ouders blijven 
motiveren om te kiezen voor de fiets als 
vervoersmiddel. Dit kan echter alleen door 
volop in te zetten op een veilige 
fietsinfrastructuur en door de 
verkeersveiligheid te verhogen.
“De afgelopen jaren lanceerden we vanuit 
JONGCD&V Boom verschillende voorstellen 
om de verkeersveiligheid in Boom en in het 
bijzonder in de buurt van scholen te 
verbeteren. Heel wat van die voorstellen 
zullen we nu de komende jaren omzetten in 
de praktijk. Boom moet de komende jaren 
echt een voorbeeld worden op vlak van 

verkeersveiligheid.” zegt Tom 
Dewandelaere, fractieleider en voorzitter 
van JONGCD&V Boom. 

Sinds de nieuwe legislatuur is onze CD&V-
schepen Abdel El-Hajoutti bevoegd voor 
mobiliteit en verkeer. “Bij een aantal lagere 
scholen zullen we begin september een 
proefproject opstarten door de invoering 

van een schoolstraat. Na 2 maanden wordt 
het project geëvalueerd.” Aldus Abdel El-
Hajoutti. In een schoolstraat is het voor 
automobilisten verboden om door de straat 
te rijden van 8u-8u30 en 15u15-16u00 en op 
woensdag van 12u tot 12u30. “Op die 
manier kan de straat door de schoolgaande 
jeugd veilig gebruikt worden om naar 
school of naar huis te gaan. Dit is een eerste 
stap. De komende maanden zullen we als 
CD&V nog andere bijkomende initiatieven 
nemen om de verkeersveiligheid te 
verhogen.” 

vlnr. Kris Van Hoeck,  Tom Dewandelaere en 

Danny Verschaeren

Eind juni werd de nieuwe tartanpiste in het 
park officieel ingehuldigd en ingelopen. 
De gemeente investeerde zo’n 300.000 
euro in de vernieuwing van de 
atletiekpiste. Reeds jaren waren 
atletiekclub Wibo en de vele lopers die 
naar het park trekken vragende partij om 
de verouderde atletiekpiste te 
vernieuwen. CD&V-schepen Kris Van 
Hoeck maakte de afgelopen jaren werk 
van de heraanleg van de piste.

DE SCHOOLSTRAAT DOET HAAR INTREDE

"Voor CD&V Boom blijft 
verkeersveiligheid in de 

schoolomgeving een 
belangrijk 

aandachtspunt" 




