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BOOM
De verandering wordt zichtbaar in Boom
Is er iets fijner en gezelliger dan te gaan winkelen in uw eigen gemeente? N-VA Boom weet van vele bewoners dat dit
vandaag niet verloopt zoals u wil en daarom gaan wij ook voor de verandering in uw dorpskern!
Helaas horen wij veel te vaak: “Het zou wel fijn zijn om kort
bij huis in onze gemeente Boom te winkelen, maar met al die
leegstand is shoppen in Boom echt niet meer zo aangenaam
als vroeger. Daar moet toch verandering in komen!” En bij de
jeugd horen we zelfs de vraag: “Werd er dan vroeger zoveel
gewinkeld in Boom?”

100 000 EURO INVESTERINGEN IN CENTRUM

VOORUITGANG IN HET ‘OUDE’ CENTRUM
Uw bestuur begreep dit verhaal. Het schepencollege ging
met deze prangende vraag aan de slag, zodat u hopelijk zeer
snel, niet meer hoeft te mijmeren over de ‘gouden tijden’, maar
gewoon terug kan beleven dat Boom het kloppende hart van
de Rupelstreek is.
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Geen eenvoudige opdracht in deze economisch moeilijke tijden, maar toch neemt het bestuur deze uitdaging zeer ernstig.
Stilstaan is zeker achteruitgang en dus gaan we voluit voor
vooruitgang, zodat u weldra terug alle inkopen kan doen in
uw favoriete straten.

KERNVERSTERKENDE MAATREGELEN
Een van de eerste en belangrijke aanzetten hiervoor is een
promotiecampagne opzetten waarbij Boom wordt aangeprezen als het centrum van de Rupelstreek. Concreet is er
verder de invulling met de aankoop van leegstaande panden, die alvorens ze samengevoegd worden om er nieuw
nieuwbouw voor in de plaats te zetten, verhuurd worden aan jonge ondernemers, onder gunstige voorwaarden. De panden,
die de naam ‘shopping hubs’ meekregen, zijn te herkennen
aan de voorgevels afgewerkt in hout. The Gin Boutique is er
al. Anderen volgen nog. Deze kernversterkende maatregelen zijn het gevolg van de Boomse participatie in Vlaanderen in Actie en het Agentschap Ondernemen.

www.n-va.be/boom

De afgelopen weken is ook het initiatief (her)ontdekken
van het handelscentrum op de rails gezet. Er komt extra
straatmeubilair in de stijl van Tommorowland, ondermeer
straatmeu
op de Grote Markt, voorts komen er planten
plantenbakken en dus
meer groen in het centrum. Op Heldenplaats staat inmiddels
Bokaal Zomercafé Boom. Zo investeren we als bestuur globaal
100 000 euro, om het centrum van Boom klaar te stomen voor
een boeiende en bloeiende zomer. Wie wil meegenieten mag
in het centrum niet ontbreken. U zal merken dat Boom, nu al,
opnieuw veel te bieden heeft.

MIDDENSTANDSRAAD
Tenslotte is er terug werk gemaakt van de oprichting van een
middenstandsraad. Daarmee creëren we een inspraak- en
adviesorgaan voor alle handelaars, zelfstandigen en vrije
beroepen om uw centrum zo meer klant- en ondernemingsvriendelijk te maken. Deze middenstandsraad komt regel
regelmatig samen om nog meer in te zetten op de kleinhandel
en de lokale economie. N-VA-schepen van Lokale Economie
Ils Blommaerts, net als enkele afgevaardigden van de N-VA,
zetelen eveneens in deze middenstandsraad.

Derde Lente-ontmoeting N-VA-senioren
Op donderdag 4 juni kwamen de N-VA-senioren voor de derde keer
samen op de Lente-ontmoeting. De opkomst was groot. Er daagden
ook vele nieuwe gezichten op.
N-VA Boom zorgde voor hapjes en drankjes. Ook de burgemeester
Jeroen Baert en schepen Inge De Ridder waren aanwezig. Zij kregen
vele vragen en zorgden voor gepaste antwoorden.

1 jaar Vooruitgang in De Schorre in Boom

Je kon er al Bomenaar niet naast
kijken op zaterdag 30 mei. De N-VA
vierde 1 jaar Vooruitgang met een
familiedag in de Schorre, de mooie
extra tuin in van onze gemeente.
Hoewel in de voormiddag het weer
niet meezat, hield dat ons niet tegen
een fantastische dag te beleven. Na de
toespraak van voorzitter Bart De
Wever, gevolgd door een gezamenlijke
‘selfie’, kon u genieten van het reuzenrad, het muurklimmen, een tochtje
met de waterfiets en veel meer.
Ook voor de kinderen was er heel wat
animatie. Zich laten schminken, het
spelen van een potje minigolf of eens
flink ravotten op het springkasteel.
Onze Boomse afdeling was ingeschreven voor het bubbelvoetbal. Helaas
verloren we onze wedstrijd tegen
Aalst. Geen schande, want Aalst
won later op de dag het bubbelvoet
bubbelvoetbal-toernooi.

Bosstraatkermis
Ook dit jaar was N-VA Boom aanwezig
op Bosstraatkermis. Al zat het weer net
dat tikkeltje minder goed dan vorig jaar,
toch kwam er weer heel veel volk langs.
Onze burgemeester Jeroen Baert en onze
schepenen waren ook op post voor een
open gesprek.
Volgend jaar is het een jubileumeditie, dan
vieren we de tiende verjaardag. Stip alvast
22-23-24 april 2016 aan in uw agenda, dan
is het opnieuw Bosstraat-kermis…en is de
N-VA ook weer van de partij.

boom@n-va.be

Stem de Klinkaart-route tot wandeling van het jaar
Stemmen is de boodschap!
Stem de Klinkaert-wandeling naar de eerste plaats zodat wij
dit jaar onze regio extra op de kaart zetten.
Je kan dit nog tot en met zondag 16 augustus via de website
www.wandelingvanhetjaar.be

De Klinkaart-route moet u als Bomenaar zeker een keertje uitproberen, als u het al niet heeft gedaan.
Tijdens deze tocht wordt u ondergedompeld in de leef- en werkomstandigheden van het vroegere
steenbakkerijleven in onze regio.
Zo trekt u door twee grotendeels authentieke steenbakkerijgehuchten aan de oevers van de Rupel: Hellegat in
Niel en Noeveren in Boom. U stapt langs steenovens, droogloodsen, kleibaggers, arbeidershuisjes en meesterwoningen. Een extra lus voorziet een tocht doorheen het natuurgebied Walenhoek, een voormalig kleiputtencomplex, en serveert u een gevarieerd landschap van broekgebied, hooilandjes en een twintigtal vijvers.
Het begrip ‘Klinkaart’ verwijst naar een steen met een hoge druk- en slijtageweerstand. Vandaag is dit ook de
naam van een fris biertje, de Klinkaert, die u langs één van de charmante cafeetjes onderweg kan drinken, of op
het einde van de route als afsluiter.

Extra uitdaging door de schepenen van Boom
en Niel
Aan de verkiezing hangt nog een extra uitdaging vast.
Bij winst gaan de schepenen van Toerisme van Niel en
Boom, Tom Caluwaerts en Inge De Ridder, op Xtreme
Xperience op 13 september een aparte uitdaging aan.

Wist je dat je ons ook kan vinden op
Facebook en Twitter?

N-VA-Afdeling-Boom
@NVA_Boom
@JongNVABOOM

N-VA Boom wenst u
een lange, warme en
deugddoende vakantie!
www.n-va.be/boom

Kracht van verandering.
Motor van vooruitgang.
Als gemeenschapspartij wil de N-VA na decennia van
stilstand het land terug in beweging krijgen. We moeten
moeilijke, maar noodzakelijke keuzes maken om als
gemeenschap weer vooruit te gaan. En dat heeft resultaat!
Stilletjes aan zien we dat de motor terug aanslaat. We gaan
vooruit en we laten niemand in de steek. Dat is de Kracht
van Verandering. En vooral: de Motor van Vooruitgang.

#Helfie
worden?
Geef de Kracht van Verandering, Motor van Vooruitgang
een duwtje in de rug! Ook jij kan een #Helfie zijn door zelf
initiatief te nemen of je steentje bij te dragen waar je kan.
Vooruitgang zit namelijk in ons allemaal, in de grote en de
kleine dingen.

Ontdek onze

#Helfies
Vooruitgang gaat over #Helfies, niet over selfies. Om vooruit
te komen moeten we allemaal ons steentje bijdragen. Net
zoals Lucas, Mauro, Ella, Dirk en alle anderen die de Motor
van Vooruitgang mee in gang duwen.

Op www.n-va.be/vooruitgang ontdek je hoe ook jij kan
bijdragen aan de Vooruitgang.

Benieuwd hoe Lucas de handen uit de mouwen steekt?
Bekijk zijn verhaal op www.n-va.be/vooruitgang en kom het
meteen te weten.

Kracht van Verandering,
Motor van Vooruitgang
Duw mee op n-va.be/vooruitgang

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie
Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen
De heer

Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:

De informatie die op dit document wordt vermeld
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse
diensten van de N-VA. De wet van 8 december
1992 in verband met de bescherming van de
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de
gegevensverwerking voorziet toegansgrecht tot de
gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

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