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Verder werken aan een beter Boom
Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober gaf u ons het vertrouwen om verder te werken aan een nog beter Boom. Veel tijd
om te vieren was er niet, want ons werk is zeker nog niet af. De prioriteiten voor de komende jaren stel ik u hieronder graag voor.

Een veiliger Boom

• Het cameranetwerk op de Grote Markt en in de omliggende straten zal wekelijks in realtime opgevolgd
worden. Veiligheidsagenten zullen de camerabeelden op onaangekondigde momenten live bekijken.
De camera’s worden ook nagezien, beter afgesteld en het netwerk wordt uitgebreid waar nodig.
• We kopen meer verplaatsbare overlastcamera’s om zwerfvuil te bestrijden, want dat is in onze
gemeente een groot probleem. We plaatsen meer vuilbakken, schroeven de preventiecampagnes op
en organiseren met onze partij opruimacties om het probleem aan de kaak te stellen. Fiks hogere
GAS-boetes lijken ons gerechtvaardigd als we het zwerfvuilprobleem onder controle willen krijgen.
• Voor de Kapelstraat, Nielsestraat, Beukenlaan en Kerkhofstraat voorzien we ANPR-camera’s om
permanente trajectcontroles uit te voeren. Zo worden we overdreven snelheid de baas.
• We investeren verder in veilige fiets- en voetpaden.

Een mooier Boom

• Schepen Francisco Sanchez komt handen tekort. Wanneer de Boulevardbrug afgewerkt is en de bushaltes verplaatst zijn, wordt de rijrichting in de Spillemaeckersstraat omgekeerd. Dit is de aanzet van de volgende fase die
zowel de werken aan de Kaai, de heraanleg van de Spillemaekersstraat/Colonel Silvertopstraat en uiteindelijk de
Grote Markt zal inluiden.
• Er is meer in Boom dan het centrum. Zoals beloofd maken we werk van de aanleg van de Kruiskenslei, de
Noeverselaan en de aangrenzende pleintjes. Waar de riolering in slechte staat is, pakken we de ondergrond en
de bestrating aan. Binnenkort staat ook de Hugo Verriesstraat op de lijst van de realisaties.

Een aangenamer Boom

• Het park van Boom staat een mooie toekomst te wachten. De looppiste is bijna klaar. De dossiers
voor de restauratie van de Franse vijvers en beeldentuinen zijn goedgekeurd voor 1,5 miljoen euro.
Dit is de aanzet voor een volledige aanpak van het park. Nadien volgen nog onder meer het
melkhuisje, de sanering van de vijvers en de heraanleg van de paden.
• Op Noeveren werken we gestaag verder met Kempens Landschap om het domein zo goed
mogelijk te beschermen en waar mogelijk aan te kopen. Voor de wijk Bosstraat volgen we
mee de lopende saneringsprojecten.
Boom zal de komende jaren veranderen en verbeteren. We trekken nieuwe bewoners aan en waar
projectontwikkelaars onze gemeente zes jaar geleden nog links lieten liggen, staan ze nu paraat om
mee te bouwen aan het ‘nieuwe Zuid’ aan de Rupel. We zullen ons best blijven doen, onze beloftes
nakomen en met open geest luisteren naar uw kritische opmerkingen.

Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

Jeroen Baert
Burgemeester
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Uw burgemeester en schepenen

Francisco Sanchez, schepen

Jeroen Baert, burgemeester
Jeroen is gehuwd met Isabelle en heeft een
zoon, Matisse. Jeroen is naast advocaat
ook commandant bij de Marine. In 2013
werd hij burgemeester van Boom. “We
staan klaar met een sterke ploeg om er
weer keihard in te vliegen.”

Francisco is getrouwd met Regina en een
trotse vader en grootvader. Hij werkt al
bijna dertig jaar bij een bouwbedrijf.
“Als schepen kan ik vele zichtbare zaken
realiseren: de vernieuwing van voetpaden,
de aanleg van nieuwe straten en een
massa noodzakelijke herstellingen aan
onze rioleringen.”

Inge De Ridder, schepen
Inge is gehuwd met Nico en de trotse
mama van twee geweldige zonen, Jarne
en Lucas. “Als schepen wil ik me verder
blijven inzetten voor deze gemeente. Ik
probeer mijn creativiteit, energie, gezond
verstand en wat lef te combineren om
dingen te realiseren, zodat het in Boom
goed en veilig wonen is.”

Uw gemeenteraadsleden

Kim Van Kerckhoven

Ann De Smedt

Voorzitter van de gemeenteraad

Fractievoorzitter

Kim is een geboren en getogen
Bomenaar. Hij heeft een dochter,
Heike. “Ik ben vereerd dat de
gemeenteraad mij als voorzitter
heeft verkozen. Om deze belangrijke
taak goed te kunnen uitvoeren, wil
ik alle dossiers kort opvolgen.”

Ann is gehuwd en moeder van
twee zonen. “Als fractievoorzitter
in de gemeenteraad wil ik ervoor
zorgen dat ik mijn zonen kan
zien opgroeien in een gemeente
waar het goed en veilig wonen is.”

Tibo Roekaerts
Met zijn 19 jaar is Tibo de benjamin van
onze ploeg. “Ik ben blij dat ik kan meebouwen aan een mooi Boom. Mijn aandacht
gaat in het bijzonder naar jeugd, sport,
welzijn en veiligheid.”

boom@n-va.be

Pascale De Boeck

Yani Brems
Yani behaalde al een bachelor
leerkracht lager onderwijs en
studeert nu nog rechten. “Ik wil
me inzetten voor een veilige
en boeiende omgeving waarin
kinderen en jongeren optimaal
onderwijs genieten en hun
talenten kunnen ontwikkelen.”

Martha Somers
Martha is met haar 78 jaar het oudste
raadslid. Ze werd geboren in Antwerpen
en is met een Bomenaar gehuwd. “Ik
zet mij elke dag in voor de senioren en
mensen met een beperking in Boom. Die
liggen mij nauw aan het hart.”

Pascale is getrouwd met Yves
en trotse mama van Yannick.
“Als raadslid kan ik meewerken om van Boom opnieuw de
centrumgemeente te maken
van weleer, een gemeente waar
het leuk is om te wonen, te
winkelen en te ontspannen.”

Johan Van Limbergen
Johan is gehuwd met Jo. Samen hebben
ze een zoon, Jonathan. “Ik ben blij dat
ik mijn steentje kan bijdragen. Ik wil
van Boom opnieuw een propere en
veilige gemeente maken waar het goed
is om te wonen en te werken.”
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Uw kandidaten op 26 mei
Op 26 mei kiezen we een nieuw Vlaams, federaal en Europees parlement. Met Linda Lauwers en
Inge De Ridder vindt u twee sterke Boomse kandidaten op de N-VA-lijsten terug.

Linda Lauwers

Inge De Ridder

18de plaats Kamer

22ste plaats
Vlaams Parlement

Nico Van Wouwe nieuwe voorzitter N-VA Boom
In februari kozen de N-VA-leden van Boom een nieuw afdelingsbestuur. Nico Van Wouwe (49 jaar) volgt
Johan Van Limbergen op als voorzitter.
“Ik wil het bestuur en de leden danken voor het vertrouwen”, aldus kersvers
voorzitter Nico Van Wouwe. “Ik kijk er erg naar uit om het werk van mijn voorganger voort te zetten en onze partij verder uit te bouwen en te verankeren in
deze prachtige gemeente.”

Ervaring en enthousiaste nieuwkomers

Naast een aantal aftredende bestuursleden werden maar liefst acht nieuwe
enthousiastelingen verkozen: Dietrich Bruckmann, Brent Claessens, Rachid El
Khadim, Dimitri Marcelis, Mike Sanchez, Gunter Van Aken, Carina Vercauteren
en Annick Zamann. Samen met burgemeester Jeroen Baert, schepenen Francisco
Sanchez en Inge De Ridder, de mandatarissen in de gemeenteraad en het bijzonder comité voor de sociale dienst en de herkozen bestuursleden vormen zij het
bestuur voor de komende drie jaar.

Johan Van Limbergen gaf de voorzittersfakkel
door aan Nico Van Wouwe.

N-VA Aartselaar, Boechout, Boom, Borsbeek, Edegem, Hemiksem, Hove, Mortsel, Niel, Ranst, Rumst en Schelle nodigen uit:

Gesprek met psycholoog en professor Wouter Duyck
Zondag 12 mei om 11 uur | Auditorium Hotel Ter Elst | Kattenbroek 1, 2650 Edegem

‘De staat van het Vlaamse onderwijs:
waarom onze welvaart meer
intellectuele ambitie nodig heeft.’
Iedereen welkom – vrije toegang
Inschrijven voor 5 mei via www.n-va.be/edegem met vermelding
van ‘Wouter Duyck’, uw naam, gemeente en het aantal personen
Drankjes zijn verkrijgbaar tegen democratische prijzen

www.n-va.be/boom

Jan
JAMBON

Geert
BOURGEOIS

Liesbeth
HOMANS

Bart
DE WEVER

Valerie
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Voormalig vicepremier,
Kamerlid en burgemeester

Vlaams minister-president

Vlaams viceministerpresident

Nationaal voorzitter,
Kamerlid en burgemeester

Kamerlid en
schepen

Lijsttrekker
Kamer

Lijsttrekker
Europa

2de plaats
Vlaams Parlement

Lijsttrekker
Vlaams Parlement

2de plaats
Kamer

Brasschaat

Antwerpen (Wilrijk)

Antwerpen (Deurne)

Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.
Dankzij de N-VA werd Vlaanderen de afgelopen vijf jaar veiliger en welvarender. De nettolonen stegen,
er kwamen meer dan 200 000 jobs bij en het aantal Vlaamse verkeersslachtoffers ligt lager dan ooit.
Maar het werk is nog niet af. Vlaanderen is ambitieus, maar botst al te vaak op de institutionele miskleun die
België is. Confederalisme is de enige realistische uitweg. En dat kan alleen met de N-VA erbij.

Daarom trekken we met een ijzersterke opstelling naar
de verkiezingen van 26 mei. Ook in Antwerpen.
n-va.be/verkiezingen

Kapellen

