
Op een druk bijgewoonde ledenvergadering verkozen de N-VA-leden uit
Boom een nieuw bestuur. Mark Van Heel werd verkozen als eerste voorzitter

van de kersverse N-VA-afdeling in Boom.

Tot voor kort bestond er in de Rupelstreek enkel een koepelafdeling. Na Niel, Rumst
en Schelle heeft nu ook Boom een eigen N-VA-werking. “Wij willen N-VA Boom op
de kaart zetten,” zegt kersvers voorzitter Mark Van Heel, “en een alternatief bieden
voor de huidige lokale politiek.” Het wordt zijn belangrijkste taak om de N-VA in
Boom succesvol naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 te leiden.  

Ils Blommaerts wordt secretaris van de afdeling. Naast deze twee bestaat het kern-
bestuur nog uit een aantal andere bestuurleden, met wie u kunt kennismaken op de
volgende bladzijde van dit magazine. Jeroen Baert, die als gemeenteraadslid tot het
einde van deze legislatuur zetelt voor de lijst Baert&De Saeger, zal de N-VA in Boom
versterken.

Om de oprichting van N-VA Boom uitstraling te geven en als officieel startschot voor
de lokale verkiezingscampagne van 2012, is Bart De Wever onze gast op 29 septem-
ber. U bent van harte welkom om hem uw vragen te stellen en kennis te maken met
het bestuur van N-VA Boom. Tot dan!?

Nu durven veranderen … ook in Boom

Een overschatting van de Wetstraat en een onderschatting van de Dorpstraat.
Dat is waarschijnlijk de grootste vergissing die een politicus kan maken. Ik
heb geleerd dat de nationale politiek en gewichtige voorstellen in het parle-
ment natuurlijk wel belangrijk zijn, maar in het  leven van vele mensen vaak
na de dagelijkse bekommernissen komen: de dienstverlening in de eigen stad,
de staat van wegen, veiligheid en orde, kinderopvang, sociale hulp, jeugd en
ouderen, plaatselijke cultuur, verenigingen, enz.  

Het sociale weefsel is  tastbaar in de lokale gemeenschap. Voor de jonge par-
tij N-VA is het daarom van groot belang te bouwen aan een lokale veranke-
ring. Wie vandaag aan politiek wil doen, doet dat eerst vlakbij de mensen die
hij of zij kent. Zij zijn de beste waardemeters van het werkelijke leven.

Bart De Wever
Algemeen voorzitter N-VA

op donderdag 29 september om
20.30 uur

Parochiecentrum 
Onze-Lieve-Vrouw Boom

(ingang Hoogstraat)

Kom uw vragen stellen aan 
N-VA-voorzitter 

BART DE WEVER
N-VA biedt elke aanwezige een

gratis aperitiefdrankje aan! 

Toegang gratis - Iedereen welkom

Ik stel volgende vraag aan 
Bart De Wever:

………………………………………
……………………………………….
………………………………………

Naam: ………………………………

Adres: ……………………………….

Tel.:  …………………………………

E-mail:

……………………………………….

Gelieve uw vraag door te mailen naar
mark.vanheel@n-va.be of af te geven
voor aanvang van de gespreksavond.

Gespreksavond met
Bart De Wever 
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NIEUW BESTUUR VOOR N-VA IN BOOM

N-VA Boom vliegt uit de startblokken

V.U. Mark van Heel
Industrieweg 13
2850 Boom

!



• Daniel Lemahieu
• 52 jaar

• Zelfstandige

• Yannick De Laet
• 20 jaar

• Bediende

MARK VAN HEEL
Afdelingsvoorzitter
mark.vanheel@n-va.be

WALTER DE GROOF
Ondervoorzitter
walter.degroof@n-va.be

ILS BLOMMAERTS
Afdelingssecretaris
ils.blommaerts@n-va.be

KEVIN STORMS
Penningmeester
kevin.storms@n-va.be

JAN DE HERTOGH
Bestuurslid
Ledenverantwoordelijke

YANNICK DE LAET
Bestuurslid
Jeugdwerking

DANIEL LEMAHIEU
Bestuurslid

Het bestuur van N-VA Boom:

“Aangename kennismaking!”

• Mark Van Heel
• 33 jaar

• Bedrijfsleider

• Kevin Storms
• 32 jaar

• Bedrijfsleider

• JULES DE RANTER

• Bestuurslid

• 52 jaar

• Docent

• NICO JANSSENS

• Bestuurslid
• 41 jaar

• Bediende

• Jan De Hertogh
• 64 jaar• Bruggepensioneerde

• Walter De Groof
• 51 jaar

• Middenkader

• Ils Blommaerts
• 34 jaar

• Office manager



Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois (N-VA) erkende
begin augustus drie bijkomende Regionale Landschappen: Rivierenland,

Zuid-Hageland, Kleine en Grote Nete. Samen genieten nu 17 Regionale Land-
schappen van bijkomende subsidies uit de pot van Onroerend Erfgoed.

Een regionaal landschap is een gebied met een eigen streekgebonden identiteit.
Het bevat belangrijke waardevolle natuur en landschappen. Binnen dit landschap
worden activiteiten ontwikkeld met het oog op een duurzame streekontwikke-
ling.

Het werkingsgebied van het Regionaal Landschap Rivierenland omvat de bene-
denlopen van de rivieren Nete, Dijle, Zenne en Rupel en strekt zich uit over het
grondgebied van twaalf gemeenten, waaronder Boom, Niel, Rumst en Wille-
broek. Alles samen gaat het om 42 672 hectare.
“Elk nieuw erkend Regionaal landschap krijgt vanaf 1 januari 2012 een budget
dat minimum 80 procent bijdraagt voor de aanwerving van een landschaps-
animator”, verklaart minister Bourgeois. “Daarnaast komt er voor het Regionaal
Landschap Rivierenland een budget van 100 000 euro voor het uitvoeren van
werken in het kader van algemene landschapszorg.”

100 000 euro Vlaams geld voor Rivierenland

Geert Bourgeois (N-VA): 
“Regionaal Landschap 

Rivierenland krijgt een budget van
100 000 euro voor het uitvoeren 

van werken in het kader van 
algemene landschapszorg.”

Beste Bomenaar,

Begin dit jaar besliste het regio-bestuur N-VA Rupel om in alle 

Rupelgemeenten een afdeling op te starten. Het succes en het groei-

ende ledenaantal op regionaal vlak zijn daar niet vreemd aan.

In maart 2011 was het dan ook zo ver in Boom. Sindsdien enga-

geert een groeiend  aantal Bomenaars zich om zich voor de volle

100 procent in te zetten voor Boom en haar inwoners.

N-VA Boom wil de mensen duidelijkheid brengen over het beleid in

de gemeente. De uitdaging: Boom als centrum van de Rupel-

streek opnieuw gestalte  geven! N-VA Boom zal daarbij geen

heikele thema’s uit de weg gaan. N-VA Boom is het enige waardige

alternatief voor de huidige bestuursploeg.

Samen met het bestuur van N-VA Boom hoop ik u te ontmoeten op

onze gespreksavond op 29 september. Bart De Wever is van de partij

… u toch ook ?

Mark van Heel

Afdelingsvoorzitter

mark.vanheel@n-va.be



Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
E: info@n-va.be   www.n-va.be

J A ,  D E  N - V A  S P R E E K T  M E  A A N

NAAM EN VOORNAAM:

STRAAT:

POSTCODE: GEMEENTE:

TEL: E-POST: GEBOORTEDATUM:       /       /

nn  Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.

nn  Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.  nn  Ik wens de brochure “Een klare kijk op energie” te ontvangen. 
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N-VA HEEFT KLARE KIJK OP ENERGIE
Uw energiefactuur swingt de pan uit. De toekomstige energie-
bevoorrading moet verzekerd blijven. En het is in Vlaanderen weinig
realistisch om alle energie voor 100 % uit hernieuwbare bronnen te
halen. Daarom ontwikkelde de N-VA een evenwichtige totaalvisie op
energie.

De bevoegdheden rond energie zijn behoorlijk versnipperd. Een
eigen VVlaams energiebeleid met een langetermijnvisie moet 

ervoor zorgen dat we in Vlaanderen eigen accenten kunnen leggen. 

Het mag dan al mooi klinken om onze energie voor honderd 
procent uit hernieuwbare bronnen te halen tegen 2050, in de

praktijk is dit niet realistisch. Groene energie moet oop een door-
dachte manier gestimuleerd worden.

Zuinig en bbewust omspringen met energie is noodzakelijk. De
meest goedkope en groene energie is de energie die niet ver-

bruikt wordt.

De N-VA pleit voor een transparante energiemarkt waarin u vrij
kan kiezen tussen de verschillende energieleveranciers. Energie

moet tte allen tijde betaalbaar blijven, zowel voor u als voor onze 
bedrijven.

Federaal volksvertegenwoordiger 
Bert Wollants en Vlaams Parlementslid 

en fractieleider in de Senaat Liesbeth Homans
zijn de N-VA-specialisten 
op het vlak van energie.

De N-VA heeft een totaalvisie op

energie. Wenst u onze brochure 

“Een klare kijk op energie”

te bestellen? 

Surf dan naar 

www.n-va.be/energie

of stuur ons onderstaande 

bon terug!

Met genuanceerde voorstellen pleit de N-VA voor een radicale 
hervorming van het energiebeleid. Dat moet energie toegankelijk
en betaalbaar houden voor iedereen.


