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BOOM
N-VA Boom kiest
nieuw bestuur

Zoals de partijstatuten het voorschrijven worden de afdelingsbesturen telkens hernieuwd na
afloop van de gemeenteraadsverkiezingen. Onze bestuursverkiezingen zullen plaatsvinden
in maart 2013.

V.U.: Lieve Van Dyck - Parkstraat 32 - 2850 Boom - boom@n-va.be

We doen een warme oproep aan die
leden die graag wat actiever in
onze lokale partij willen
meedraaien. U kan ook een functie
opnemen in een specifieke
werkgroep. Indien u graag ons
team komt versterken, laat het ons
weten via boom@n-va.be.
Al onze leden zullen uitgenodigd
worden om te komen stemmen
tijdens een ledenvergadering. Meer
informatie mag u via een
persoonlijke brief verwachten.
Wenst u de N-VA mee
richting te geven en u
daar ook concreet bij
in te zetten, dat kan.
Lid worden is
eenvoudig met een
mailtje aan onze
ledenverantwoordelijke:
jan.dehertogh@n-va.be. Hij
zal u dan contacteren. Welkom!

www.n-va.be/boom

N-VA DRUKT STEMPEL OP BOOMS BELEID
Beste Bomenaar
Op 14 oktober bezorgde
u ons een klinkende
verkiezingsoverwinning.
De N-VA won elf zetels
van de 25 en de twaalfde
was niet veraf. Wij
hebben uw signaal goed
begrepen: de kracht van
verandering betekent in
eerste instantie een
volledig nieuwe coalitie.
Op 2 januari 2013 ging de nieuwe gemeenteraad aan de slag. In dit blad stellen
wij met de nodige fierheid onze bestuursploeg voor. Onze burgemeester en de
drie schepenen zullen een N-VA-stempel op het beleid drukken, bijgestaan
door zeven raadsleden en de vertegenwoordigers in de OCMW-raad en het
vast bureau.

VEILIGHEID IS SPEERPUNT
De N-VA nam het heft in handen om onze gemeente weer leefbaar te maken.
Daarbij krijgt veiligheid voorrang. De politie wordt niet meer gemeentelijk
georganiseerd, maar door alle Rupelgemeenten in de zone ‘Rupel’. Het
politiecollege duidt een voorzitter aan die de korpschef en zijn korps aanstuurt.
Onze wil om in Boom op veiligheidsvlak klare wijn te schenken is duidelijk, de
rest moet wel volgen.

EEN GEZONDE GEMEENTEKAS
Een even grote prioriteit is de sanering van de gemeente- en OCMW-financiën.
Bij onze aankomst in het gemeentehuis hebben we het nodige puin moeten
ruimen. Er was zelfs geen begroting meer opgemaakt! In
elk geval willen wij de algemene gemeentebelasting (de
ziekenhuisbelasting) deze legislatuur nog stapsgewijs
afschaffen.
Besparen moet ergens beginnen, vandaar dat het
bestuur ervoor opteerde om geen nieuwjaarsreceptie
voor de bewoners in te richten. Proficiat toch aan de
wijkraden die een drink organiseerden. Daar konden we
elkaar ook ontmoeten.
Alle mandatarissen van onze N-VA-afdeling zullen er
hoe dan ook voor zorgen dat Boom een voorspoedig en
gezond 2013 wacht.

LIEVE VAN DYCK
Voorzitter
N-VA Boom

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Dit zijn uw burgemeester en N-VA-schepenen
De volgende zes jaar zal
de N-VA zich ten volle inzetten
om van Boom een gemeente te
maken die leefbaarheid,
veiligheid en verantwoorde
uitgaven hoog in het vaandel
draagt. Onze burgemeester en
schepenen voeren een beleid dat
iedereen ten goede zal komen.
En wij hechten veel belang aan
uw mening. Contacteer ons dus
gerust als u vragen of
voorstellen heeft.

Jeroen Baert

Linda Lauwers

Burgemeester

Eerste schepen

BEVOEGD VOOR:
Algemene leiding en beleidsplan
Openbare veiligheid en preventie
Politie en brandweer - Volksgezondheid
Erediensten en lekenmoraal - Intercommunales
Intergemeentelijke samenwerking
Openbare werken (2013-2016)
Contact: 03 880 18 10 - jeroen.baert@boom.be

BEVOEGD VOOR:
Financiën (ook OCMW)
Juridische zaken (ook OCMW)
Aankoopdienst (ook OCMW)
Burgerlijke stand
Contact: 03 880 18 24
linda.lauwers@boom.be

Ils Blommaerts

Inge De Ridder

Derde schepen

Vijfde schepen (2013-2015)
OCMW-Voorzitter (2016-2018)

BEVOEGD VOOR:
Onderwijs - ICT (ook OCMW) - Jeugdbeleid
Feestelijkheden, evenementen, jubilea,
markten, kermissen
Middenstand en lokale ondernemers
Contact: 03 880 18 24 – ils.blommaert@boom.be

BEVOEGD VOOR:
Patrimonium, begraafplaatsen, speelterreinen
Inburgering - Cultuur en toerisme
Gelijke kansen en diversiteit
Wijkraden - Buurtbeheer
Contact: 03 880 18 24 - inge.deridder@boom.be

Francisco Sanchez
Gemeenteraadslid (2013-2016)
Vijfde schepen (2016-2018)
BEVOEGD VOOR:
Patrimonium, begraafplaatsen, speelterreinen
Inburgering - Cultuur en toerisme - Gelijke kansen en
diversiteit - Wijkraden - Buurtbeheer
Openbare werken (2016-2018)
Contact: francisco.sanchez@n-va.be

Uw N-VA-gemeenteraadsleden volgen het beleid op

Mark Van Heel - Fractieleider

Lieve Van Dyck

Ann De Smedt

Contact: mark.vanheel@n-va.be

Contact: lieve.vandyck@n-va.be

Contact: ann.desmedt@n-va.be

Britt Willems

Jonathan Van Limbergen

Juan Roca

Contact: britt.willems@n-va.be

Contact: jonathan.vanlimbergen@n-va.be

Contact: juan.roca@n-va.be

boom@n-va.be

N-VA Boom draagt zorg voor uw welzijn
De N-VA neemt niet alleen verantwoordelijkheid in de gemeenteraad, maar ook in de OCMW-raad. Onze vier
vertegenwoordigers zullen zich daar inzetten voor het welzijn van al onze bewoners. We voeren een beleid dat de
zwaksten in onze samenleving kansen geeft en dat de OCMW-budgetten als een goede huisvader zal beheren.

Louis Bosmans

Yves De Ruyter

Jan De Hertogh

Marysse Maes

Contact: louis.bosmans@n-va.be

Contact: yves.deruyter@n-va.be

Contact: jan.dehertogh@n-va.be

2013-2015,
daarna opgevolgd door Inge De Ridder
Contact: marysse.maes@n-va.be

De provincie Antwerpen is klaar voor verandering
De N-VA werd bij de provincieraadsverkiezingen van
14 oktober 2012 de grootste partij in Antwerpen. De
N-VA behaalde op provinciaal vlak 35,89 procent van de
stemmen. Onze partij levert zo maar liefst 27 van de 72
provincieraadsleden. Samen met CD&V en sp.a zal de
N-VA de provincie Antwerpen besturen. Met Luk
Lemmens en Bruno Peeters als gedeputeerden en Kris
Geysen als provincieraadsvoorzitter is de provincie
klaar voor verandering. Een slankere en efficiëntere
provincie staat voor de N-VA voorop.
De N-VA zal de komende jaren werk maken van een
slankere en efficiëntere provincie. De politiek moet
immers het goede voorbeeld geven.
Onder impuls van de N-VA:
• bespaart de provincie vanaf dit jaar drie procent op
elk departement,
• besparen we jaarlijks nog eens drie procent op de
partijdotaties,
• wordt het personeel dat op pensioen gaat niet
automatisch vervangen, en
• zal men de gesubsidieerde projectwerking beperken.

‘De provincie werkt voor u!’ is de slagzin voor het nieuwe
bestuursakkoord. Dit maakt meteen duidelijk wat de
nieuwe bestuursploeg de komende zes jaar wil gaan
doen. De provincie zal zich immers zoveel mogelijk
beperken tot haar kerntaken: economie, toerisme en
ruimtelijke ordening. Dit zal gebeuren in een afgeslankt
kader en met een transparante begroting. Voor ons district
zullen Katleen Van Hove (Aartselaar) en Vera De Hert
(Mortsel) onze belangen verdedigen namens de N-VA.

Slanker en efﬁciënter
Bij elke beleidsbeslissing zal de effectiviteit zo goed
mogelijk in kaart worden gebracht. We brengen alle
kosten en opbrengsten vooraf transparant in beeld.
Samen met nog een heleboel andere maatregelen zal dit
zorgen voor een slanker, efficiënter en doeltreffender
bestuur. Zo wordt in Antwerpen, de enige provincie waar
de N-VA mee in het bestuur zit, de kracht van
verandering meteen duidelijk!

www.n-va.be/boom

Overgangsjaar
Het provinciebestuur zal het komende jaar de interne
staatshervorming uitvoeren, zoals die samen met de
Vlaams minister Geert Bourgeois (N-VA) wordt
onderhandeld. Zo kan de provincie begin 2014 met een
duidelijk programma aan de slag. Op dat moment
herbekijken we bovendien het volledige provinciale
budget zodat we verder kunnen besparen op de uitgaven.
2013 wordt voor de provincie dus een belangrijk
overgangsjaar.

VOORZITTER BART DE WEVER:

“De N-VA wil de koek verdelen”
N-VA is de partij die de kaart trekt van wie wil werken,
➦ De
sparen en ondernemen.
N-VA is de partij die welvaart wil omzetten in solidariteit met
➦ De
wie het nodig heeft.
N-VA wil beter kunnen zorgen voor onze senioren en voor
➦ De
iedereen die niet mee kan.
Koeken bakken en dan de koek verdelen. Zo hoort het.
En dat is het beleid dat de N-VA wil!

Terwijl de federale regering treuzelt en er niet veel
van bakt, blijft de N-VA Vlaanderen mee besturen.
Dat is andere koek!
Vlaams viceminister-president Geert Bourgeois (N-VA) hervormt
de overheid tot een modern bedrijf:

© Joost De Bock

Maar dat is net het beleid dat Di Rupo en de PS blokkeren. Er valt
geen koek te verdelen als je de bakker wegjaagt. Zo eenvoudig
is het.

n Het Vlaamse overheidsapparaat wordt afgeslankt - een jaarlijkse besparing van 400 miljoen euro.
n De gemeenten krijgen meer dan ooit de mogelijkheden om eigen prioriteiten te bepalen en efficiënter te werken:
meer beleidsautonomie en minder bureaucratie.
Vlaams minister Philippe Muyters (N-VA) maakt werk van werk:
n De aangepaste 50 plus-premie stimuleert bedrijven om waardevolle mensen met ervaring aan het werk te stellen.
n De leeftijdsgrens voor de activering van werkzoekenden werd bovendien opgetrokken naar 58 jaar.
Resultaat: sinds juni daalt de werkloosheid bij de 50-plussers.
n Dankzij de instapstages is er nu een totaalpakket aan begeleidingsmaatregelen voor jonge werkzoekenden. Zo
kunnen hun talenten en competenties versterkt worden ingezet op de arbeidsmarkt.

Bovenal: de Vlaamse Regering mét N-VA had in 2012 opnieuw - als enige regering in dit land - een
begroting in evenwicht. Met de klemtoon op besparen in plaats van belasten. En met blijvende
investeringen in duurzame economische groei.

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 levenssfeer ten opzichte van de gegevensverwerking voorziet
toegangsrecht tot de gegevens, het verbeteren
of het verwijderen ervan.

Het oerdegelijke regeringswerk van onze N-VA-ministers toont aan:
de N-VA bakt er wél wat van.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens de N-VA-standpunten te ontvangen.

n De heer

n Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:
Postcode:

Gemeente:

Tel:

E-mail:

Geboortedatum:

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