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BOOM
Er valt wat te beleven in Boom

wenst u een prettig eindejaar!

Beste Lezer, 
 
We kunnen in Boom niet lan-
ger meer zeggen dat er niks 
te beleven valt, al werkten de 
weergoden niet altijd mee. De 
laatste braderij, die sinds dit jaar 
door de gemeentelijke diensten 
is georganiseerd in samenspraak 
met de middenstandsraad be-
vatte weliswaar een goed gevuld 
programma, maar helaas besliste 
de regen er over dat de gehoopte 
opkomst niet werd gehaald. In 
ieder geval bedankt aan iedereen 
die zich hiervoor heeft ingezet en 
hopelijk tot volgend jaar. 

De jaarmarkt was weerom een 
toppertje te noemen en daar 
hadden we gelukkig wel de zon 

van de partij. Ook hier een goed 
gevuld programma met hier en 
daar wat wijzigingen aan het par-
cours. De nieuwe locatie voor de 
dieren is enthousiast onthaald. 

De markt stond goed gevuld en 
we hadden zelfs voldoende aan-
vragen om ook de Leopoldstraat 
te vullen. Leuk en mooi omdat 
die netjes aansloot op het nieuwe 
parcours voor de dieren. 

Ondertussen hebben we ook de 
succesvolle intrede van Sin-
terklaas achter de rug en is de 
kerstmarkt een groot succes te 
noemen. Naast de traditionele 
kerststal, verlichting en kerstbo-
men, waren er dit jaar ook nog 
14 kerstchalets, een kunstschaats-

baan, diverse optredens en tal 
van evenementen die op veel 
enthousiasme konden rekenen.
Rest ons nog enkel jullie allemaal 
een fantastisch en vredevol 2016 
te wensen! 

Met Vlaamse groeten, 
Ils Blommaerts
Schepen van Feestelijkheden

www.n-va.be/boom
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Ils Blommaarts, 
schepen van Feestelijkheden



www.n-va.be/boom boom@n-va.be

In september stelde Linda Lau-
wers, N-VA-schepen van Finan-
ciën, de budgetwijzing aan het 
gemeenteraad voor. Het bestuur 
kon uitpakken met een positieve 
budgetwijziging. Dat is vrij 
uniek, zeker omdat het huidige 
bestuur een zware financiële 
dobber uit het verleden te ver-
werken kreeg. Het gaat om de 
betaling van een openstaande 
factuur uit 2005. 

Het vorige stadsbestuur sloot in 
2005 een overeenkomst af met een 
derde partij voor een tussenkomst 
in de kosten voor de bouw van 
het jeugdcomplex van K. Rupel 
Boom FC op de Schomme. Deze 
investeerder hield zich niet aan de 
afspraak en inmiddels liepen de 
intresten hoog op. Intussen is deze 
firma failliet verklaard. 

Concreet betekent dit dat de ge-
meente voor 1 oktober een bedrag 
van 777 409 euro heeft betaald 
voor een project dat in 2005 is 
gerealiseerd. 

Een bedrag dat hiervoor nergens in 
onze gemeentelijke boekhouding 
voorkomt! Niettegenstaande deze 
tegenvaller houdt het bestuur vast 
aan de strikt opgelegde schuldaf-
bouw en wordt dit jaar, zoals voor-
zien in het meerjarenplan, slechts 1 
miljoen euro geleend. 

Onze beleidsmensen maken 
verder werk van de sanering van 
de gemeentefinanciën, iets waar 
de Bomenaar ten volle kan van 
profiteren. 

De ‘ziekenhuisbelasting’ is 
weerom gedaald en wordt, zoals 

eerder beloofd, tegen 2018 volledig 
afgeschaft.

Positieve budgetten, ondanks tegenvallers uit verleden
De landschapsvereniging ‘Het 
Kempens Landschap’ en de ge-
meente Boom slaan de handen 
in elkaar om werk te maken van 
de ringoven op de site Lauwers 
en het gemeentelijke park.
 
Het betreft de restauratie van 
de ringoven op de site Lauwers 
in Noeveren, die gebouwd is in 
1925, en die zich in een al vele 
jaren geleden omgevormd be-

schermd dorpsgezicht bevindt. 
“De gemeente Boom en Emabb 
vzw die al vele jaren hun vaste 
stek hebben op deze site, willen 
voor deze restauratie de exper-
tise inroepen van het Kempens 
Landschap en tevens het gebouw 
herbestemmen. De gemeente 
blijft haar industrieel erfgoed 
ondersteunen, ondanks het 
wegvallen van subsidies hier-
voor”, legt burgemeester Jeroen 

Baert (N-VA) uit. Ook de opwaar-
dering van het als landschap 
beschermde gemeentelijk park 
aan de Beukenlaan is toever-
trouwd aan het Kempens Land-
schap. “Geïnspireerd door andere 
voorbeelddossiers willen we ook 
het gemeentepark waar natuur, 
erfgoed en recreatie met elkaar 
zijn verweven, nieuw leven inbla-
zen”, weet de burgemeester. 

(een N-VA lid vertelt ...) Er was 
nog steeds een terreurdreiging  
niveau 4 van kracht toen we op 
woensdag 25 november met onze 
afdeling een bezoek brachten aan 
het Vlaams Parlement in Brus-

sel. Daar dachten we echter niet 
te veel aan, mede door de aan-
wezigheid van onze militairen, 
en mede dankzij de fantastische 
rondleiding die we kregen van 
parlementslid Annick De Ridder. 
Er schuilt immers een geboren 
gids in onze fractieleidster voor 
de Senaat. Het parlement zelf 
oversteeg alle verwachtingen; 
zowel de kunstwerken als het 
gebouw zelf zijn zeker en vast de 
moeite van een bezoek waard, 
maar het hoogtepunt van de dag 
was de plenaire zitting. Na een 
eenvoudige broodjeslunch was 
het immers tijd om onze politici 
live aan het werk te zien. Enkele 
debatten, vragen en een ervaring 
rijker was het echter tijd om huis-
waarts te keren alvorens we vast 

kwamen te zitten in de gekende 
Brusselse spits. Alvast bedankt 
aan alle leden die mee waren op 
deze leuke en interessante dag!

Ambitie met site Lauwers en gemeentelijk park

N-VA Boom bezoekt Vlaams Parlement

Een opsteker voor de groendienst
Omdat gemeenten geen onkruidverdelgers meer mogen gebruiken, liggen de openbare ruimten er regelmatig 
onverzorgd bij. De mannen van de groendienst leverden extra inspanningen, maar het onkruid verbranden 
bleek geen afdoend middel. 

Na een grondige studie en verschillende praktische tests, blijkt de aanschaf van een multifunctionele werk-
tuigdrager de beste oplossing. Daarmee kan onder andere heet water worden gesproeid op het onkruid. Het 
bestuur maakt voor deze aankoop 280 000 euro vrij. De resultaten zullen volgend voorjaar al zichtbaar zijn.

Een nieuwe N-VA-schepen voor Boom
Van 2013 tot en met 2015 nam Christel De Coninck (CD&V) het voorzitter-
schap van het OCMW op zich. De laatste drie jaar van de bestuursperiode 
neemt schepen Inge De Ridder (N-VA), zoals afgesproken, deze taak over. 
Daardoor krijgt de N-VA er vanaf 1 januari een schepen bij in het college. 
Francisco Sanchez krijgt dan de bevoegdheid over onder meer Openbare 
Werken, Patrimonium, Inburgering, Gelijke Kansen en Diversiteit, enz ... 
Wij wensen Francisco in elk geval heel veel succes toe in zijn nieuwe func-
tie!

Linda Lauwers, 
schepen van Financiën

Francisco Sanchez, 
(vanaf 2016) schepen van o.a. Openbare Werken

Vind ons ook op Facebook En op Twitter (N-VA Boom en Jong N-VA Boom)

Algemene Ledenvergadering 
Naar jaarlijkse gewoonte nodigde het bestuur van 
N-VA Boom haar leden uit voor een algemene leden-
vergadering. Na de verwelkoming door onze voorzitter 
gaven we het woord aan Vlaams volksvertegenwoor-
digster en N-VA-fractieleidster in de Senaat Annick De 
Ridder. Zij legde onze leden op een vlotte en concrete 
manier het Oosterweelverhaal uit en weerlegde het 
Ringland scenario. 

Hierna bracht ook onze burgervader Jeroen Baert een 
korte en bondige speech, waarbij hij verwees naar de 
veranderingen die tijdens deze legislatuur al  plaats-
vonden, en welke wij nog mogen verwachten in de 
komende jaren. 

(V.l.n.r.) Johan Van Limbergen, voorzitter N-VA Boom, 
Jeroen Baert, burgemeester en Annick De Ridder, senator.




