
Veilig thuis in een welvarend Boom

Dag Bomenaar,

ik stel je vandaag een enthousiaste ploeg bekwame en geëngageerde Bomenaars voor 
die onder de N-VA-vlag naar de verkiezing trekt. Ik ben een fiere burgemeester om deze 
lijst aan te voeren. De komende verkiezing is voor onze gemeente heel belangrijk. N-VA 
Boom kiest ervoor om de positieve trend verder te zetten, nl. Boom verder gezond en 
aantrekkelijk te maken. Zonder een sterke N-VA is dat niet mogelijk.

Ik loods je even door de belangrijkste realisaties van de voorbije zes jaar en mijn 
prioriteiten voor de onmiddellijke toekomst.

FINANCIËN
Wij verlaagden de personenbelasting en wij schaften de 
gehate ziekenhuistaks af. Ondertussen is de schuldenlast 
van de gemeente én het OCMW met 1/3e afgebouwd. 
Concreet spreken we over 10 miljoen euro minder schul-
denlast voor de gemeente én over 10 miljoen euro min-
der schuldenlast voor het OCMW. Met de juiste mensen 
aan het roer kan het dus anders. Wij gaan verder op dit 
elan en beloven je een verdere lastenverlaging. 

OPENBARE WERKEN
Deze gunstige evolutie in de financiën laat toe dat er 
opnieuw kan geïnvesteerd worden in openbare werken. 
Dit bestuur liet de parking van “Den Brandt” voor 1,3 mil-
joen euro minder aanleggen dan eerder was begroot 
door de vorige legislatuur. De Kerkstraat en de 
Nielsestraat werden heraangelegd en we renoveerden 
meerdere voetpaden in gans Boom. De werken aan de 
Advokaatstraat, de Kruisstraat en de Kapelstraat zijn 
ondertussen van start gegaan. Samen met de vernieu-
wing van de boulevardbruggen komen daar ook de 
nieuwe bushaltes. Er is een nieuwe sporthal en een 
nieuwe bibliotheek. Het huidige gemeentebestuur heeft 
dat allemaal gerealiseerd zonder nieuwe schulden te 
moeten maken. Ook het ontstaan van de nieuwe wijk tus-
sen de rotonde van de Pachterslei en de Kapelstraat is je 
alvast niet ontgaan. Samen met de verdere groengebon-
den woonontwikkeling op de Klamp zorgen deze projecten 
voor een nieuwe impuls in Boom. 

PROJECTEN VOOR DE NABIJE TOEKOMST
Rome in ook niet in één dag gebouwd. N-VA Boom wil in 

de zeer nabije toekomst eindelijk werk maken van de 
straten Kruiskenslei, Hugo Verrieststraat én de aanpa-
lende straten tussen Molenstraat en Sint Pieterstraat. 
Het volledig verouderde rioleringsnetwerk moet drin-
gend vernieuwd worden.  

Dit najaar begint de restauratie van de parkvijvers en 
standbeelden en wordt het jeugdhuis in de Sint-
Annakapel verder afgewerkt. 
De plannen voor de heraanleg van de Grote Markt, de 
Henri Spillemaeckersstraat en de Colonel Silvertopstraat 
zijn in de eindfase. De centen zijn daarvoor al gereser-
veerd. Er zal ook bijzondere aandacht gaan naar de wij-
ken Noeveren en Bosstraat. Ik vergeet de mensen die 
daar wonen niet! 

WAR ON DRUGS 
Er is in Boom op verschillende plaatsen  een probleem 
met de verhandeling van drugs. Dat ontgaat mij als bur-
gemeester absoluut niet. Het irriteert mij zelfs mateloos 
en ik maak mij daar zeer veel zorgen over. Ik heb echter 
geen bevoegdheid om de politie te commanderen, tenzij 
bij evenementen zoals bv. Tomorrowland. 
Niet dat de politie niets doet, maar volgens de politie en 
mezelf zijn er in de politiezone Rupel te weinig inspec-
teurs om dit probleem grondig op te lossen. 
Hoe moeten we dat dan aanpakken? Ik ben al lang vra-
gende partij om aan te sluiten bij een grotere politiezone. 
Ik zou graag meer politiemensen én meer middelen heb-
ben. Ik pleit ook voor een uitbreiding van de bevoegdhe-
den van de burgemeester ten aanzien van de politie zodat 
ik de politie zelf rechtsreeks kan aansturen.

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN
BOOM

• Jeroen is 51 jaar, studeerde rechten en heeft een 
advocatenkantoor. Hij was in Boom eerder al 
gemeenteraadslid en schepen, maar sinds januari 2013 
is hij burgemeester.

• Als scholier en student was hij lid van de Boomse K.S.A.
• Sinds zijn militaire dienstplicht is hij nog altijd actief als 

reserve-officier bij de marine. 
• Jeroen komt uit een gezin waar cultuur met een 

hoofdletter werd geschreven. Zijn ouders hebben zich 
altijd ingezet voor het Davidsfonds, waarvan hij ook een 
grote fan is.

• Hij heeft een muzikaal getalenteerde broer die 
pianoleraar is en een zus die na haar rechtenstudies 
als bestuurssecretaris werkt. 

• Jeroen is gehuwd met Isabelle en heeft een zoon 
Matisse die rechten studeert. 

Burgemeester
Jeroen Baert1
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• Inge is 46 jaar en gehuwd met 
Nico Horvath. Ze is mama van 
Jarne en Lucas. Inge is 
verpleegkundige.

• Inge is momenteel schepen van 
sociale zaken en kansarmoede, 
seniorenbeleid, buitenschoolse 
kinderopvang, beheer OCMW-
instellingen, gezinsbeleid, 
cultuur & toerisme.

 Inge:  “Ik 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. 
Met uw steun wil ik mijn mandaat 
als schepen met veel plezier 
verder zetten. Daarvoor heb ik uw 
stem nodig. Alleen dan kan ik me 
verder inzetten voor een 
samenleving waarin iedereen 
evenveel kansen krijgt en waar 
iedereen ook zijn/haar 
verantwoordelijkheid neemt om 
die kansen te grijpen. 
Ik hecht veel belang aan mensen 
die goed voor mekaar zorgen. 
In de volgende legislatuur moeten 
we houden wat goed is en 
verbeteren waar het nog moet 
met als leidraad: een positieve en 
opbouwende visie.”

• Kim is 40 jaar en werkt als 
teamleader in de productie 
van een chemisch bedrijf.

• Hij is een geboren en 
getogen Bomenaar en 
woont in het centrum. Kim 
is geen onbekende in 
Boom en is al lang een 
vaste waarde achter de 
schermen bij N-VA Boom.

 Kim:  “Ik vind de tijd nu rijp 
om niet langer aan de zijlijn 
toe te kijken. Ik wil me voor 
deze gemeenteraadsverkie-
zingen bij de N-VA voluit 
politiek engageren. 
Het is de eerste keer dat ik 

me verkiesbaar stel, maar 
op het achterplan 
engageer ik me al geruime 
tijd binnen de partij. Door 
mij kandidaat te stellen wil 
ik absoluut meer 
betekenen. De partij heeft 
me een 7e plaats op de 
lijst toegekend. Als 
inwoner van het centrum 
weet ik als geen ander dat 
een kloppend, bruisend, 
veilig en leefbaar (handels)
centrum automatisch 
afstraalt op de rest van 
Boom. Iedere Bomenaar 
wordt daar beter van. Daar 
wil ik mee voor gaan!”

• Ann is 49 jaar, gehuwd en moeder van twee zonen.
• Ann werkt als medisch afgevaardigde.

• Ann is momenteel in de gemeenteraad 
fractievoorzitster van de Boomse N-VA. Ze is ook lid 
van de politieraad.

 Ann:  “Zes jaar geleden nam ik deel aan de 
gemeenteraadsverkiezingen en werd verkozen. Ik wilde 
ertoe bijdragen om Boom opnieuw op de kaart te 
zetten. Ik wil mijn zonen zien opgroeien in een 
gemeente die nog beter wordt. Waar het goed en veilig 
wonen is. Aan die opbouw wil ik graag verder blijven 
werken.”

• Yani is 24 jaar en blijft maar studeren. Ze 
behaalde al een bachelor leerkracht lager 
onderwijs, maar zit nu in haar tweede bachelor 
rechten aan de Universiteit Antwerpen. 

 Yani wil veel aandacht voor kinderen:  “Ik zou me 
via de politiek  graag inzetten voor een veilige en 
boeiende omgeving waarin kinderen en jongeren 
optimaal onderwijs genieten en hun talenten 
kunnen ontwikkelen. Mijn motto: kinderen worden 
sterren als wij ze laten stralen!”

• Johan is 54 jaar en gehuwd met Jo Pandelaers. 
Samen hebben ze een zoon Jonathan.

• Na zijn opleiding Humaniora aan het Onze-Lieve-
Vrouw-College in Boom studeerde Johan 
marketing aan het Sint-Eligius-Instituut te 
Antwerpen.

• Johan groeide op in het centrum van Boom in 
een zelfstandigengezin. Momenteel werkt hij als 
shopmanager in een grote beddenzaak te 
Dendermonde.

Johan: “Als geboren en getogen Bomenaar begrijp 
ik als geen ander de noden en de verwachtingen 

van de mensen in de straat. Bij de 
vorige verkiezingen waren die 
noden bijzonder groot en 
smeekten de burgers om 
verandering. Die is er ook 
gekomen dankzij de N-VA. Een 
volkspartij waar ik me goed bij voel en 
wiens gedachtegoed ik ten volle onderschrijf. Zes 
jaar lang heb ik als voorzitter achter de schermen 
aan die verandering meegewerkt.  
Nu stel ik mij kandidaat op de N-VA-lijst. Ik wil van 
Boom opnieuw een propere en veilige gemeente 
maken waar het goed is om te wonen en te 
werken.”

• Martha is 77 jaar en dus op rust gesteld. Maar rusten doet Martha niet 
veel. Deze bezige bij is als raadslid voor het OCMW zeer sociaal 
geëngageerd. Martha is de oudste kandidate op de N-VA-lijst. Maar 
‘ouder’ betekent nog niet ‘out’.

 Martha:  “Als raadslid van het OCMW schenk ik veel aandacht aan de 
bestrijding van kansarmoede. Zo zetel ik ook als raadslid in de Lokale Advies 
Commissie, beter gekend onder de naam LAC.
Ik zet me sterk in voor Special Olympics Belgium, een organisatie voor 
personen met een mentale achterstand. Zo kwam ik ook terecht in de raad 
van Vlotter, het vroegere  IMSIR. Ik zit ook in de BiB-raad waar ik me 
engageer om de verhuis naar de Windstraat vlot te laten verlopen.
Tenslotte ben ik ook voorzitter van de Senioren Commissie die jaarlijks druk 
bijgewoonde ontmoetingen organiseert.”

• Francisco is 54 jaar en 
echtgenoot van een sterke vrouw 
Gina. Hij is trotse vader en 
grootvader van drie zonen, een 
dochter en twee prachtige 
kleinkinderen.

• Francisco is geboren in Spanje 
en studeerde aan de PTS in 
Boom af als technieker. Hij 
werkte  8 jaar bij Scottex  
International en is momenteel al 
29 jaar werfleider bij een 
bouwfirma uit de Rupelstreek. 

• Francisco werd in 2013 
gemeenteraadslid. Na drie jaar 
werd hij schepen voor Openbare 
werken, Patrimonium, 
Inburgering, Gelijke kansen en 
Diversiteit, Begraafplaatsen, 
Speeltuinen. 

 Francisco:  “Met dit 
schepenmandaat kan ik in de 
gemeente vele zichtbare zaken 
realiseren: de vernieuwing van 
voetpaden, de aanleg van nieuwe 
straten en een massa noodzakelijke 
herstellingen aan onze riolering. 
Werk te over.  
De Verandering werkt echt en met 
jouw steun en stem zorg ik er voor 
dat deze Verandering blijft werken.”

• Met zijn 19 jaar is Tibo 
de benjamin van de 
N-VA-lijst. Tibo heeft 
altijd al in Boom 
gewoond. Hij studeert 
rechten aan de KU 
Leuven. Hij houdt van 
basket, reizen en 
politiek.

 Tibo:  “Vooral dat laatste 
(de politiek) is voor mij 
steeds belangrijker 
geworden. Ik was lid van 
de leerlingenraad in OLVI 
Boom, kwam terecht in 
de nationale raad van  
Jong N-VA en in het 
bestuur van het 
Koninklijk Vlaams 
Rechtsgenootschap. Er 
is altijd één constante: 
waar ik kom, voel ik de 
nood om me te 
engageren.
En nu ook in Boom op 
gemeentelijk vlak. Na 
jaren van ‘nog te jong zijn’ 
heb ik eindelijk de leeftijd 
om via de politieke weg 
mee te bouwen aan een 
mooi Boom. Mijn 
aandacht gaat speciaal 
naar jeugd, sport, 
(dieren)welzijn en 
veiligheid.”
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• Dimitri is 40 jaar. Hij 
heeft 20 jaar horeca-
ervaring en werkt 
momenteel als 
keldermeester bij het 
grootste wijnveilinghuis 
van de Benelux.  
Hij is geboren in Halle, is 
samenwonend en vader 
van een prachtige  
dochter Lilly-Rose.

• ‘Dimi’ woont al 10 jaar in 
Boom en zou graag één 
en ander zien 
veranderen in Boom. 
Vandaar de stap naar de 
politiek. 

“Ik heb vooral drie 
aandachtspunten:
Er zijn in Boom best nog 
veel mogelijkheden voor 
nieuwe, jonge, Vlaamse 
ondernemers in de 
horeca.
Ik baal van sluikstorten en 
vuile straatbeelden.  
Er is nood aan nog meer 
veiligheidsgevoel. Er is een 
camerabeleid, maar er 
mogen nog meer camera’s 
komen. De politie moet 
meer en strenger 
controleren. Het centrum 
van Boom mag best nog wat 
verkeersveiliger worden.”

• Pascale is 50 
jaar, getrouwd 
met Yves en 
trotse mama van 
Yannick.

Ze werkt als pre 
processor bij 
Alcon Puurs. 
Voordien baatte 
ze 17 jaar café 
Den Baron in de 
Kerkstraat uit.

Pascale: “Waarom 
een gooi naar de 
politiek? Boom is 
niet meer de 
centrumgemeente 
van weleer. Ik zou 
dat graag opnieuw 
zien veranderen. Ik 
wil graag 
meewerken om 
Boom opnieuw op 
de kaart te zetten: 
een gemeente 
waar het leuk is om 
te wonen, te 
winkelen en te 
ontspannen.”

Pascale  
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plaatsDimitri Marcelis

16
plaats

• Nico is 48 jaar en 
bestuurslid bij de N-VA. Hij 
groeide op in Wilrijk maar 
woont sinds 2003 met zijn 
gezin in Boom.

• Hij studeerde af aan het 
Provinciaal Instituut van 
Antwerpen en werkte 
geruime tijd als Sales 
Manager voor internationale 
bedrijven. 

 Nico:  “Als nieuw bestuurslid 
denk ik samen met de andere 

bestuursleden na over het 
huidige beleid en wil ik ook 
nieuwe ideeën aanbrengen. 
Als kandidaat voor de 
gemeenteraad wil ik mij vooral 
toeleggen op de optimalisering 
van het groenbeleid in Boom. 
Ik kom ook op voor een veilig 
thuisgevoel in een welvarend 
Boom. Door mijn ervaring bij 
internationale bedrijven, is 
samenwerken met 
verschillende nationaliteiten 
voor mij geen enkel probleem.”

Nico Van 
Wouwe10

plaats

• Louis is 70 jaar jong. Hij is 
geboren in Opitter (Bree) en 

dat hoor je nog altijd aan zijn 
aangenaam Limburgs accent. Na 
zijn technische studies aan het TISM 
in Bree heeft hij 39 jaar als 
middenkader bij Ford Genk gewerkt. 
In 2005 ging hij op brugpensioen. 

• Louis is gehuwd met Rita. Als nieuw 
samengesteld gezin zijn ze de fiere 
ouders van een zoon, twee dochters 
en van twee fantastische kleinzonen.

• Politiek zit bij Louis in het bloed. Op 
28-jarige leeftijd was hij al verkozen 
als gemeenteraadslid in Bree. 

In 2009 is Louis in Boom komen 
wonen: “Ook hier engageerde ik mij 
meteen in de politiek. Voor N-VA ben ik 
bestuurslid en fractieleider in de 
OCMW-raad. Ik bekleed nog tal van 
andere functies in de Welzijnsraad, 
Cipal, Vlotter (het vroegere IMSIR), e.a.  
Ik wil graag mijn sociale engagementen 
verder vertaald zien in een politiek 
mandaat. Daarom ben ik kandidaat voor 
de gemeenteraadsverkiezingen. Je 
vindt mij op de 13e plaats.”

Louis Bosmans

13
plaats

• Nathalie is 44 jaar. Ze heeft 
altijd in Boom gewoond en is 
de trotse mama van 
Jonathan. Ze is jarenlang 
zelfstandig kapitein geweest 
op de binnenvaart. Terug aan 
wal werkt ze nu als 
commercieel en 
administratief bediende bij 
Verhuizingen De Vic & 
Verhuizingen Hoger Lager.

• Nathalie is een 
levensgenieter. Ze eet graag 
lekker en houdt van 
avontuurlijke 
vrijetijdsbestedingen: 
paardrijden, skiën en bij 
gelegenheid  duiken, 
paragliding, jeepen,.. 

 Nathalie:  “Ik ben al enkele 
jaren lid van het N-VA-bestuur 
in Boom. Als kandidaat voor de 
gemeenteraad kom ik vooral 
op voor dierenwelzijn, milieu 
en lokale economie. Ik sta 
achter de opvattingen van 
staatssecretaris Theo 
Francken en ik ben er fier op 
dat ik ervoor gezorgd heb dat 
Theo vorig jaar op 28 
september in Boom zijn beleid 
is komen toelichten. ”

Nathalie Van de Wouwer
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plaats • Ivette is 62 jaar en 

woont al 18 jaar in 
Boom. Ze is gehuwd 
met Karel De 
Schepper, een echte 
Bomenaar. 

 Ivette voelt zich goed  
 in haar vel en heeft het   
 best naar haar zin in  
 Boom:  “Ik kan hier in 
Boom goed mijn draai 
vinden en voel me hier 
supergoed. Ik draag 
Boom in mijn hart. Als 
kandidaat voor de N-VA 
zou ik graag nog wat 
meer willen betekenen 
voor deze fijne 
gemeente. Daarom wil 
ik met een politiek 
mandaat mijn 
schouders zetten onder 
een veilig en welvarend 
Boom.”

Ivette 
Delvaux12
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• Lieve is 64 jaar en gepensioneerd directeur basisonderwijs. Bij de 
vorige gemeenteraadsverkiezingen was ze voorzitter van N-VA 
Boom. Ze was rechtstreeks verkozen en kon samen met onze 
burgemeester Jeroen Baert van een klinkende overwinning 
genieten.

 Lieve:  “Boom was aan verandering toe en wij waren er klaar voor. Ik 
heb vooral genoten van de drie jaar dat ik voorzitter mocht zijn van de 
intercommunale IMSIR (nu Vlotter). Deze intercommunale is een 
prachtig bedrijf, enig in Vlaanderen. Ook hier heeft de verandering 
gewerkt en samen kunnen we er een vervolg aan breien. 
Ik ben opnieuw kandidaat voor de gemeenteraad op de 14e plaats en het 
mooiste compliment dat ik daarbij heb mogen horen, kwam uit de mond 
van onze burgemeester Jeroen Baert: ‘goede wijn behoeft geen krans’.”

• Jimmy is een 38-jarige 
bediende (service engineer 
en technical sales). Hij werkt 
voor een bedrijf dat zich bezig 
houdt met het automatisch 
tanken van voertuigen.

Hij is een duivel-doet-al die 
graag de handen uit de 
mouwen steekt om in de 
lokale wijken te helpen als er 
nood is. Je zal hem dikwijls 
tegenkomen als supporter bij 
de Boomse sportclubs.

• Jimmy is ondervoorzitter van 
N-VA Boom.

Jimmy: “Ik ben al langer actief 
bij de N-VA Boom, maar ik ben 
voor de eerste keer kandidaat 
voor de 
gemeenteraadsverkiezingen. Er 
zijn voor mij drie belangrijke 
aandachtspunten: de lokale 
economie, een veiliger Boom en 
een betere mobiliteit voor jong 
én oud.”

Jimmy 
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• Rachid is 44 jaar, 
getrouwd en 
vader van twee 
kinderen. Hij 
heeft een 
dochter van 15 
en een zoon van 
10. Hij werkt als 
CNC-operator bij 
Atlas Copco.

 Rachid:  “Via de 
politiek wil ik me 
inzetten voor 
Boom. We moeten 
van Boom een fijne 
leefomgeving 
maken waar onze 
kinderen zich goed 
voelen. De jeugd is 
immers de toe-
komst van de 
gemeente.”

• Annick is 43 jaar en woont al 16 jaar in de 
Advokaatstraat in Boom. Haar zoon Gregory is 16 
jaar.

 Annick:  “In de politiek wil ik me graag inzetten 
voor ‘jong en oud’. Jongeren de nodige aandacht 
schenken die ze verdienen en vechten tegen 
kinderarmoede. Ik kom ook op voor meer respect 
voor onze ouderlingen.”

• Els is 54 jaar, geboren in Reet en dochter van Marcel Coopman en Hendricka 
Weckers. Ze is gehuwd met Paul.

 Els:  “Ik kom uit een warm nest. Mijn ouders hebben er altijd voor gezorgd dat 
we het thuis goed hadden. Ze hebben ook hun steentje bijgedragen aan het 
maatschappelijke leven. Zo heeft mijn moeder ervoor gezorgd dat er in Boom een 
tekenschool kwam en dat er een bus langs de Kleine Landeigendom naar Antwerpen 
reed. Knap toch?! 
Mijn broers, mijn zus en ikzelf hebben geleerd dat respect en goede wil uiterst 
waardevolle eigenschappen zijn.   
Ik ben kandidate op de lijst van N-VA omdat ik de partij graag  wil helpen waar ik kan. 
Mijn motto is en blijft ‘respect’. Een woord van zeven letters met een hele grote 
betekenis op alle vlakken.  Als we elkaar en onze gemeente met respect behandelen, 
dan komen we al een heel stuk vooruit.  Denk je daar eens over na?” 

• Nicky is 30 jaar, geboren 
in Wilrijk, getrouwd en 
vader van twee dochters. 
Hij woont sinds 2017 in 
Boom en werkt als 
operatiekwartier-ver-
pleegkundige. 

 Nicky:  “Ik woon nog niet 
lang in Boom, maar de 
gemeente heeft op mij 
alvast een positieve indruk 
gemaakt. Dat komt zonder 
twijfel door de spirit van de 
huidige  
N-VA-bestuursploeg. De 
kracht van verandering 
heeft al mooi werk geleverd. 
Toch kan alles altijd nog 
beter. We moeten streven 
naar meer en betere kwali-
teit. 
Ik ben van nature een zeer 
sociaal persoon en draag 
kinderen een zeer warm 
hart toe. Daarom is het hoge 
kinderarmoedepercentage 
in onze gemeente mij een 
doorn in het oog. Gelukkig 
zijn er al inspanningen 
gedaan om deze negatieve 
trend om te buigen. Als 
N-VA-kandidaat voor de 
gemeenteraadsverkiezin-
gen wil ik samen met jou die 
uitdaging aangaan.”
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plaats • Carina is 49 jaar, 

gehuwd en heeft 
twee dochters. Ze 
werkt als 
bediende.

Carina: “Ik bied een 
luisterend oor en 
doe geen loze 
beloften. Ik ben ook 
erg realistisch en 
zeg eerlijk waar het 
op aan komt. Door 
mij bij N-VA 
kandidaat te stellen, 
sta ik open voor 
verandering en wil 
ik graag meewerken 
om Boom veilig en 
leefbaar te maken 
voor iedere burger.”

• Brent is 24 jaar en woont al even lang 
in Boom. Hij is leerkracht secundair 
onderwijs.

 Brent:  “Als inwoner van onze gemeente 
kies ik voor verandering. Ik wil meer 
aandacht voor verdraagzaamheid 
tegenover alle mensen, ongeacht hun 
geaardheid, geloofsovertuiging of 
afkomst. Ik richt me daarbij vooral naar 
de jongeren van vandaag.  
Maar dat is niet mijn enige prioriteit. Ik 
heb me kandidaat gesteld omdat ik wil 
meewerken aan een gemeente die 

aantrekkelijk is voor alle leeftijden. Het 
creëren van ontspannings- en 
sportlokalen en ruimten vol cultuur zijn 
voor mij een must.    
Ik heb een vooropleiding houtbewerking 
aan PTS Boom achter de rug. Ik geef 
daar nu ook les over. Zo is mijn liefde 
voor de natuur ontstaan. Voor deze liefde 
wil ik ten volle strijden in onze 
gemeente. 
Kies voor N-VA, want dan kies je voor 
verandering en dat werkt. Je vindt mij op 
de 24e plaats. Samen maken we van 
Boom een aantrekkelijke gemeente.”

• Linda is 61 jaar en moeder van twee volwassen 
dochters. Ze woont al 24 jaar op de Grote 
Markt in Boom waar haar partner Dirk 
Clement een verzekeringskantoor heeft. Ze 
volgde een opleiding Communicatie, Pers en 
Voorlichting.

• Linda werkt sinds 1983 als personal assistant 
bij een internationaal modebedrijf dat eigenaar 

is van de WE-winkels, Van Gils en O’Neill. Ze 
werkt er nu halftijds omdat ze sinds 2013 
eerste schepen is in Boom, verantwoordelijke 
voor Financiën, Personeel, Juridische Zaken, 
Burgerzaken, IT, Facility en Aankoop.

 Linda:  ”Als schepen van financiën besef ik maar 
al te goed het belang van een gezond financieel 
beleid. We hebben al veel resultaat geboekt, 
maar het werk is nog niet af. Ik wil de ervaring die 
ik de afgelopen zes jaar heb opgedaan gebruiken 
om de belangen van de Bomenaar en de 
Rupelstreek te verdedigen bij de gemeente- en 
provincieraadsverkiezingen van 14 oktober a.s.”

Carina Vercauteren

23
plaats• Mark is 51 jaar en 

heeft een verant-
woordelijke functie 
bij een 
luchtvaartmaat-
schappij.

• Hij is zeer sportief: 
fietsen, lopen, fit-
ness, wandelen … 
de Dodentocht. 
Maar hij houdt ook 
van feesten. Als hij 
vrij is, kom je hem 
zeker tegen op 
Tomorrowland, 
Theater aan ’t 
Water, Ubuntu, de 
Kunstlaanfeesten 
enz.

• Hij is muzikaal 
geschoold en volgt 
zang aan de 
Academie in Lier.

Mark: 
“Niettegenstaande ik 
een ‘feestbeest’ ben, 
zal ik altijd mijn han-
den uit de mouwen 
steken als er te hel-
pen valt. Als N-VA 
bestuurslid stel ik 
me beschikbaar als 
men mij nodig 
heeft.”

Mark Tierens
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Brent Claessens
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Lijstduwer

Linda  
Lauwers25

plaats
Linda is ook  
kandidaat  voor 
de provincie- 
raadsverkiezingen. 
Ze staat er op de  
2e plaats. 



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:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

Een sterk team  
voor een afgeslankt 

provinciebestuur
Zolang het provinciale niveau 
niet is afgeschaft, moet het 
een slanke en daadkrachtige 
overheid zijn. Dankzij de N-VA 
bespaarden we in de 
provincie Antwerpen al 
jaarlijks 8 procent op de 
werkingsmiddelen. En in 
2013 verlaagden we de 
dotaties aan partijen en 
fracties met 15 procent. Dat 
moet bijdragen aan een 
verlaging van de 
provinciebelastingen voor 
gezinnen en bedrijven.

We leggen fietsostrades aan 
en zorgen voor een betere 
bovenlokale mobiliteit. 

We blijven investeren in het 
onderhoud van recreatieen 
groendomeinen.

De N-VA wil de open ruimte 
bewaren voor de volgende 
generaties.

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be

Volg ons opboom@n-va.be
www.boom.n-va.be
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Wilrijk
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