NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE
Gele doos: snelste weg naar medische info (p. 2)

Bomen krijgen tweede leven na storm (p. 3)

Boom
MAART 2022, NR. 1 I V.U.: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

boom@n-va.be

www.n-va.be/boom

N-VA Boom

Beste Bomenaar,
Wanneer ik dit voorwoord schrijf, navigeren we in woelig
vaarwater. Spanningen tussen Rusland en Oekraïne, snel
stijgende energieprijzen, de paars-groene kernuitstap. En
ook dicht bij huis speelt zich momenteel een crisis af. Eind
oktober liet de bevoegde staatssecretaris me weten dat hij
een asielcentrum zou openen in Boom en dat hij niet op die
beslissing zou terugkomen. Eens te meer schuift de federale overheid haar verantwoordelijkheid af op de lokale
besturen. ‘Los het maar op, gemeente.’
N-VA Boom heeft zich fel gekant tegen de komst van een
asielcentrum. Niet het minst omdat wij als gemeente al meer
dan voldoende sociale uitdagingen hebben. Zijn het trouwens allemaal echte asielzoekers? En wat er gebeurt er met
diegenen die uitgewezen worden? Niemand begrijpt deze
beslissing om een asielcentrum voor noodopvang op ons
grondgebied te vestigen. En dat zonder voorafgaand overleg,
zonder enige lokale inbreng en dan nog op zo’n centrale plaats.
We hebben geprobeerd om met de eigenaars te onderhandelen om het gebouw te kopen. Maar het schattingsverslag
en de verkoopprijs lagen te ver uit elkaar en we mogen maar
betalen wat de schatting voorziet. We onderhandelen verder.
We vinden dit gebouw geschikt als een onderdak voor de
gemeentediensten.

Wettelijk en stedenbouwkundig gezien hebben we weinig
middelen om ons te verzetten. Om de functie van het
gebouw te veranderen naar noodopvang heeft men namelijk
geen omgevingsvergunning nodig. Wat mij rest is gebruik
te maken van de wettelijke bevoegdheid om maatregelen te
nemen wanneer de openbare orde in gevaar is. Is het gebouw
veilig voor opvang van asielzoekers? Worden de werken
op een veilige manier uitgevoerd? Dergelijke controles en
screenings gebeuren en als er iets niet wettelijk verloopt,
kan en zal ik ingrijpen. Dat is het wettelijke kader waarin
ik mij moet en zal bewegen. Verder zal de bevolking geïnformeerd worden over wat men kan verwachten.
Alle inspanningen ten spijt
worden we hier geconfronteerd
met een situatie die we niet
verdiend hebben. Ik ben er
samen met veel Bomenaars
het hart van in, maar onze
strijdlust begraven we niet.

Jeroen Baert
Uw burgemeester

Jan Jambon investeert 300.000 euro extra in
cultuurinfrastructuur voor Boom
Fantastisch nieuws voor het Boomse cultuurcentrum: dankzij Vlaamse steun kunnen
we extra investeren in de duurzaamheid en toegankelijkheid van het gebouw.
Investeren in een toegankelijkere cultuurinfrastructuur is noodzakelijk, ook
in Boom. De Vlaamse Regering streeft
bovendien naar duurzame infrastructuur,
in lijn met haar klimaatdoelstellingen.
“Het dossier van ons cultuurcentrum
scoorde op beide prioriteiten uitstekend”,
zegt schepen van Cultuur Inge De Ridder.
“Dankzij de Vlaamse financiële ondersteuning kunnen we bepaalde delen van
de schouwburg versneld moderniseren.

Denk aan de toegang, een betere
toegankelijkheid met bijvoorbeeld een
lift, en aan de vernieuwing van de foyer,
de artiestenlounge en het sanitair.”

Verbindende factor
Cultuur blijft de volgende jaren een bijzondere plaats krijgen in onze gemeente,
als verbindende factor tussen mensen.
“Dat is meer dan ooit nodig. We zijn dan
ook zeer dankbaar dat we de uitbouw en

“Toegang tot cultuur is onlosmakelijk
verbonden met infrastructuur”, weet
schepen Inge De Ridder.

noodzakelijke verfraaiing van de schouwburg dankzij de Vlaamse ondersteuning
kunnen realiseren”, besluit de schepen.
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Kom gezellig samen in café De Steiger
Half november 2021 opende pop-upcafé De Steiger de deuren, naast de schouwburg.
Op vraag van de bezoekers werden de openingsuren uitgebreid.
Elke laatste donderdag van de maand kan u er zich komen opwarmen tijdens de markt, en elke
eerste vrijdag van de maand is het café open voor gezelligheid na het werk. Sinds eind januari kan u
in het pop-upcafé ook geregeld van een miniconcert of een klein optreden genieten. Het programma
wordt geregeld aangevuld, dus kom af en toe eens piepen. Het wordt plezant, beloofd!

N-VA-bestuurslid Nico Horvath ging al een kijkje nemen in het pop-upcafé.

Boomse 80-plussers krijgen ‘gele doos’:
snelste weg naar medische info
Binnenkort kunnen ook de Boomse senioren cruciale persoons-, contact- en medische
gegevens bewaren in een herkenbare ‘gele doos’. Die gele doos kan levens redden.
Ouderen bewaren de gele doos in de koelkastdeur. Wanneer iemand in nood verkeert of vermist
is, vinden de brandweer, hulpverleners en de politie sneller de nodige informatie. Elk doosje
bevat immers een stappenplan, een fiche vermiste personen en een fiche met medische info.

Levens redden
Samen met de voorzitters van het bijzonder comité voor de sociale dienst van de Rupelstreek/
Aartselaar en met coördinatie van de preventiemedewerker van Vlotter rollen we de gele doos
tegen eind maart ook in Boom uit. Apothekers, huisartsen, seniorenorganisaties, hulpdiensten en
natuurlijk de 80-plussers krijgen hierover een brief. Weldra kan de gele doos dus ook in onze
gemeente levens redden.

De gele doos wordt in de koelkastdeur bewaard: zo vinden hulpverleners
de medische info eenvoudig terug.

N-VA in het bijzonder comité voor de sociale dienst
Met voorzitter Inge De Ridder en leden Louis Bosmans, Ivette Delvaux
en Lieve Van Dyck is de N-VA sterk vertegenwoordigd in het bijzonder
comité voor de sociale dienst, een onderdeel van het OCMW.
Als N-VA’ers streven we er naar een mooi evenwicht: enerzijds verlenen
we hulp op korte termijn in de vorm van een leefloon of woonst, anderzijds moedigen we inwoners die hulp nodig hebben aan om aan het werk
te gaan. Dit alles gebeurt op neutrale wijze, met respect voor het privéleven van de hulpaanvrager en op basis van een sociaal verslag.

Louis Bosmans, Ivette Delvaux, Lieve Van Dyck en Inge De Ridder.

Seniorenbijeenkomsten
Martha Somers is sinds 2012 voorzitter van de commissie Senioren van
N-VA Boom. Een vijftal gemotiveerde senioren brengt regelmatig positieve
voorstellen naar voren. Daarnaast is er minstens één keer per jaar een
gezellig samenzijn met een voordracht van een gastspreker. Op de laatste
bijeenkomst was dat dokter Flotea, die sprak over het thema ‘misbruik van
medicatie’. Het was weer een leerrijke en gezellige namiddag.
Tot ziens op onze volgende bijeenkomst?

boom@n-va.be
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Gemeentelijk park wordt nog mooier
Het gemeentelijk park werd vorig jaar al grondig onder handen genomen. Dit jaar staan er nog enkele leuke nieuwigheden op de
planning.
De parkvijvers zien er opnieuw zeer mooi uit. De zieke hagen
aan de rand van het park werden door het parkteam vervangen
door een beukenhaag. En onderhoudsvriendelijke bloemen
geven het geheel wat meer kleur.

Ontspannende wandeling
“De paden in het park werden op verschillende plaatsen hersteld
en er werd heel wat gesnoeid, zodat iedereen weer ten volle kan
genieten van een ontspannende wandeling in ons park”, zegt
schepen van Park en Groenonderhoud Francis Sanchez. “Om
het groen niet te beschadigen, moet u wel op de wandelpaden
blijven. En natuurlijk moet uw hond altijd aan de leiband.
Enkel op de hondenweide achter het openluchtzwembad mogen
honden loslopen.”

Aangenaam vertoeven
Kinderen kunnen zich uitleven in een wilgentunnel, terwijl hun
(groot)ouders even uitrusten op de boomstammen. Het speelbos
verderop in het park wordt dit jaar nog verbeterd en uitgebreid.
Ook voor de biodiversiteit is er goed nieuws: het park wordt een
thuis voor onder meer spechten, vleermuizen en zwammen.

“Het wordt een gezellige plek waar het aangenaam vertoeven
zal zijn”, besluit Francis Sanchez.
Nog extraatjes te verwachten in 2022:
• In de buurt van het Ecohuis komen diertjes te staan.
• Er wordt een kikkerpoel aangelegd.
• Het Ecohuis is regelmatig te bezoeken.

Bomen krijgen tweede leven na storm
Tijdens de laatste stormen vielen er in het gemeentelijk park verschillende
oude bomen om. Vroeger werden ze tot brandhout verzaagd, maar onder
impuls van schepen Francis Sanchez zijn het mooie picknickbanken
geworden. Zo krijgen ze een tweede leven.
Leerlingen van PTS zullen de banken voorzien van een label ‘vervaardigd
uit gerecycleerd hout’. Duurzaam omspringen met materialen is ons doel.

Balletjes in tomatensaus met Burton Amber
•
•
•
•
•
•
•
•

800 gram gemengd gehakt
1 grote ui en 1 teentje look
1 bakje champignons
1 blikje (400 gram) tomatenblokjes
1 liter tomatencoulis met groenten of basilicum
1 flesje Burton Amber
Maïszetmeel
Peper, zout, gehaktkruiden, laurierblaadje, takje tijm

Fier op onze
streekproducten

1. Kruid het gehakt en maak er balletjes van. Snijd de champignons, ui en look in stukjes.
2. Bak de balletjes in een braadpan met wat boter en olijfolie en voeg er de champignons
aan toe. Bak de ui en look aan in een andere stoofpot, blus met het bier en laat even
inkoken. Voeg de tomatencoulis eraan toe en leng eventueel aan met wat water.
3. Doe er het blikje tomatenblokjes bij en breng op smaak met peper, zout, een blaadje
laurier en een takje tijm. Dik de saus eventueel in met wat maïszetmeel en voeg
eventueel een eetlepel bruine suiker toe om het zuur van de tomaten te neutraliseren.

Mediawijsheid voor
senioren in de bib
Lukt er iets niet met uw laptop,
tablet of smartphone? Kom dan
op dinsdag van 13 tot 15 uur naar
de bib. Geen enkele vraag is te gek
of dom. Computercoaches van
Rupelbib helpen u graag gratis
verder.

Smakelijk eten en gezondheid!
Burton Klinkaert, Brouwerij De Blauwe Kuip - info@deklinkaert.be
www.n-va.be/boom
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Kerncentrales sluiten is
vergissing van de eeuw
De Belgische kerncentrales waren in 2021 goed voor
meer dan de helft van onze stroomproductie. Tegelijkertijd
stoten ze amper CO2 uit.
Het is onbegrijpelijk dat de federale regering onze goedkoopste
en meest klimaatvriendelijke energiebron wil uitschakelen.
Dat is de vergissing van de eeuw.

CO2-uitstoot in 2021

Elektriciteitsproductie in 2021
KERNENERGIE

52,4%

2,6%

WIND

11,6%

1,3%

ZON

5,1%

0,4%

GAS

24,8%

95,4%

OVERIG (BIOGAS, HYDRO, ...)

6,0%

0,3%
Bron: Elia en UNECE

De N-VA kiest voor betrouwbare, betaalbare en duurzame energie.
Wij passen voor het paars-groene recept dat de kerncentrales wil sluiten, vervuilende
gascentrales wil bijbouwen en onze energieprijzen afhankelijk zal maken van Rusland.
De N-VA kiest voor een realistische energiemix waarin kernenergie een rol blijft spelen en
waarbij onze energievoorziening betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam blijft.
Nog vragen over kernenergie? U vindt de antwoorden op www.kernenergie.vlaanderen.
Deelt u de
analyse van
de N-VA?

Word
dan nu
lid!

Scan de
QR-code

Of surf naar
www.n-va.be/word-lid

