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DONDERDAG
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Schouwburg CC De Steiger
Gratis reserveren via  
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0473 87 80 34

Gespreksavond met

Theo Francken

N-VA Boom organiseert

14 september  
Seniorenontmoeting
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N-VA investeert in rioolstelsel
Op 1 januari 2016 werd Francisco Sanchez schepen van Openbare 
Werken. “Het was meteen duidelijk dat er in onze gemeente nood 
was aan verbeteringswerken”, zegt hij. “De staat van het Boomse 
rioolstelsel tart alle verbeelding.” De N-VA wil daar dan ook in 
investeren.

Het lijkt alsof het vorige bestuur de riolering niet goed onderhouden heeft. “Als 
er al werken aan gebeurden, werden die niet of nauwelijks gecontroleerd”, zegt 
Francisco. Omdat het belangrijk is dat het rioolstelsel in goede staat is, liet de N-VA 
door Aquafin een nazicht van ons rioolstelsel uitvoeren. Het resultaat daarvan 
is niet min. De volgende tien jaar moet er minstens 15 miljoen euro geïnvesteerd 
worden.

Gemiste kans
Het vorige bestuur vernieuwde verschillende straten en had zo de gelegenheid om 
ook de riolering te controleren. Helaas gebeurde die controle niet. Op sommige 
plaatsen kwamen er bij de werken veel problemen naar boven. Dat was onder meer 
zo in de Blauwstraat, waar de werkmannen van onze gemeente drie weken hebben 
gewerkt met weinig of geen opvolging van de gemeente. “We moeten nu ingrijpen 
en onze riolering goed onderhouden”, besluit Francisco.

Nieuw recyclagepark voor Boom
Op 1 augustus werd het 
containerpark van Boom 
tijdelijk gesloten. Op 
dezelfde locatie wordt er 
een modern recyclagepark 
gebouwd.

Dat park zal beschikken 
over een geautomatiseerde 
toegangscontrole, 
een weegbrug en een 
betaalterminal. 

Het afval zal dus gewogen 
worden en er zal betaald 
worden per gewicht. 

Intussen kunnen de 
Bomenaars terecht in de 
omliggende gemeenten 
zoals Aartselaar, Hove, 
Lint, Mortsel en Rumst. De 
totale kostprijs bedraagt 
ongeveer 1,3 miljoen euro. 

De gemeente Boom zal 
daarvan 700 000 euro voor 
haar rekening nemen. 

Men hoopt het nieuwe 
recyclagepark in gebruik 
te kunnen nemen in het 
voorjaar van 2018.

Herfstontmoeting voor senioren
Op donderdag 14 september organiseert N-VA Boom haar 
vijfde seniorenontmoeting. Bestuurslid Martha Reyniers-
Somers ontvangt jullie met open armen en een hapje en 
drankje in Bistro De Ton. Aanvang om 14 uur en iedereen 
is welkom. Tot dan.

  Het Boomse rioolstelsel is er slecht aan toe. 
We moeten er dringend in investeren.

  Binnenkort kunnen de inwoners van Boom terecht in een 
nieuw modern recyclagepark.

  Martha Reyniers-Somers
Voorzitter seniorenraad

VIND ONS LEUK!
N-VA Boom houdt je op de hoogte van de laatste nieuwtjes 
en de leukste activiteiten via Facebook. Bezoek dus zeker 
onze pagina en klik op de ‘like’-knop.
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Zuhal Demir bezoekt Boom
Op vrijdag 14 juli kwam staatssecretaris voor 
Armoedebestrijding Zuhal Demir op werkbezoek in 
Boom. Dat bezoek stond in het teken van de Boomse 
aanpak van kinderarmoede.  
Kinderarmoedebestrijding is in Boom al een aantal jaar heel 
actueel. Sinds 2010 zien we het kinderarmoedecijfer namelijk 
toenemen, met een piek in 2016. Bijna veertig procent van de 
kinderen wordt geboren in een kwetsbaar gezin.

OCMW-voorzitter Inge De Ridder is tevreden over het bezoek: 
“Er was een uitgebreid en afwisselend programma. We startten 
het werkbezoek met een hartelijke verwelkoming van de 
staatssecretaris. Aansluitend gaf professor Peter Raeymaeckers 
een toelichting over het belang van netwerken binnen de 
armoedebestrijding”, zegt ze.

Na dit wetenschappelijk kader was het tijd voor de praktijk: 
Zuhal Demir kreeg meer duiding bij de Boomse situatie. Er 
werd uitgebreid stilgestaan bij de Boomse armoedecijfers en 
de aanpak van armoede. Nadien bezocht ze Boempatat, een 
ruilwinkel met kinderspullen, en ook het Huis van het Kind. 
Een bezoek aan het gezinsvriendelijke buurtrestaurant ‘de tuin 
van de kleine chef ’ mocht niet ontbreken. Een presentatie over 

de inkanteling van het OCMW binnen het gemeentebestuur was 
een mooie afsluiter van het werkbezoek.

Staatssecretaris Zuhal Demir was onder de indruk van de 
Boomse manier van werken en loofde onze aanpak. “Het 
bezoek was een echte aanmoediging voor ons”, zegt Inge De 
Ridder. “We betreuren de armoedecijfers, maar werken hard, 
nemen onze verantwoordelijkheid op en zetten sterk in op 
kinderarmoedebestrijding. We hopen dan ook met ons allen dat 
dit op langere termijn zijn vruchten mag afwerpen”, besluit ze.

N-VA schaft ziekenhuisbelasting af
De ziekenhuisbelasting viel dit jaar de laatste keer in de brievenbus van de Boomse 
burger. Vroeger betaalde elk gezin 90 euro. Ons bestuur verlaagde de belasting eerder 
al naar 65 euro. Vanaf 2018 wordt ze volledig afgeschaft. We komen onze beloftes na.

  Staatssecretaris Zuhal Demir loofde de Boomse aanpak van 
kinderarmoede.

Topeditie van Tomorrowland
“Het is elk jaar een beetje hetzelfde verhaal met 
Tomorrowland”, zegt ondervoorzitter Jimmy Sel. 
“Telkens wanneer je denkt dat het niet beter kan, is 
de volgende editie weer dat tikje mooier, grootser, 
overweldigender.”

Geslaagd buurtfeest
Dit jaar was er nog een extra. 
Tussen de twee weekends werd 
een buurtfeest georganiseerd om 
iedereen kennis te laten maken 
met het festival. 

Alle buren van jong tot oud 
kwamen de sfeer opsnuiven van 
dit mooie evenement.
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De verandering werkt!
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Sociaal, niet socialistisch
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Geert Bourgeois
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Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

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 toegangsrecht tot  
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

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:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /


