
Geniet van de zomer!

Boom: middagstad van de 1.000 km voor Kom op tegen Kanker

Op donderdag 26 mei 2022 streken enkele duizenden fietsers en supporters 
neer in De Schorre. Boom was een van de middagsteden van de 11de editie 
van de 1.000 km voor Kom op tegen Kanker.

In De Schorre bouwden we een rennersdorp. Zowel vertrekkende als  
toekomende fietsers werden er onthaald met een warme erehaag. Voor het  
publiek was er een evenementendorp. Het was voor jong en oud een fijne  
belevenis. Er was muzikale animatie en een hoop springplezier voor de kids.

We zijn trots om als gemeente te mogen helpen in de strijd tegen kanker.  
Het was een hele eer om middagstad te zijn!

Beste Bomenaar
Met de vakantie voor de deur, blik ik graag terug op enkele  
realisaties in onze gemeente.

De gemeenteraad nam op 19 mei belangrijke beslissingen op 
het vlak van veiligheid en mobiliteit. Ze keurde unaniem ons 
voorstel goed om in de Emiel Vanderveldestraat een vrachtwa-
gensluis met hoogtemeting te installeren. Vrachtwagens moeten 
daardoor in de toekomst het centrum van Boom vermijden, 
tenzij ze er moeten laden of lossen. De gemeenteraad keurde ook 
de installatie van een trajectcontrole in de Nielsestraat goed.

Omdat de N-VA verkeersveiligheid belangrijk vindt, komen er 
trajectcontroles in de Beukenlaan, de Kapelstraat en de Kerk-
hofstraat. Alleen op die manier kunnen we automobilisten 
‘dwingen’ niet sneller dan 50 kilometer per uur te rijden. Er 
komt een campagne om de nieuwe maatregelen aan te kondigen 
en te verduidelijken.

Als burgemeester heb ik initiatief genomen om straatraces tegen 
te gaan: sinds kort neemt de politie de betrokken voertuigen 
zonder verpinken in beslag. Twee hardrijders hebben dat al aan 
den lijve ondervonden.

We beslisten onlangs om de directiewoning van Waterwegen 
en Zeekanaal (nu De Vlaamse Waterweg) in Noeveren aan te 
kopen. Dat mooie pand staat al een tijd te verkommeren. Na 
aankoop en renovatie door het autonoom gemeentebedrijf 

Boom zal de vzw Toerisme Rupelstreek er onderdak krijgen. Die 
zal na renovatie het pand – of een deel ervan – overkopen van de 
gemeente. In afwachting daarvan krijgt de vzw haar onderko-
men in het vernieuwde winkelpand aan de Hoogstraat 27.

Ten slotte laat ik u trots weten dat de kinderarmoede in Boom 
opnieuw gedaald is. De laatste cijfers bewijzen en bevestigen 
onze gedegen aanpak.

Ik wens u een deugddoende vakantie.  
Hopelijk komen we elkaar snel ergens 
tegen.

Jeroen Baert, burgemeester

De vzw Toerisme Rupelstreek krijgt onderdak in de voormalige  
directiewoning van Waterwegen en Zeekanaal.
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Boekstart project
Boom is een trotse Boekstart-gemeente: 
zowel het consultatiebureau van Kind & 
Gezin als de Boomse bib wil jonge ouders 
samen met hun baby of peuter laten 
genieten van boeken. 

Door jonge kinderen vroeg te laten kennis-
maken met boeken, gaat er een wereld van 
verbeelding en nieuwe woorden voor hen 
open. Inwoners die in 2022 een kindje  
krijgen, ontvangen twee Boekstart-pakket-
ten. Het eerste krijgen ze tijdens hun  

consultatie bij Kind & Gezin als hun baby 
zes maanden oud is. Het tweede kan afge-
haald worden in de bib wanneer hun baby 
vijftien maanden oud is.  

Samen in boekjes kijken is gezellig: dicht 
bij elkaar zitten, plaatjes aanwijzen en 
benoemen, versjes ontdekken, verhaaltjes 
vertellen, ... Het versterkt de band tussen 
ouders en kinderen. Het is pure  
‘kwali-tijd’: goed voor een levenslange 
herinnering aan warme momenten en ge-
borgenheid. We wensen u veel kwali-tijd! 

Voorlezen versterkt de band 
tussen ouders en kinderen. 
Dat willen we aanmoedigen.

Inge De Ridder, schepen

Openbare werken: plannen en realisaties

 Op de N177 ter hoogte van de spoorweg, de  
H. Spillemaeckerstraat en de omgeving van de 
Hugo Verriesstraat werd een fietspad aangelegd.

 We starten met de aanleg van 
een nieuw kruispunt aan de  
Antwerpsestraat/Tuyaertstraat.

 De Leopoldstraat en de Antwerpsestraat 
krijgen een nieuwe asfaltlaag. We onderzoeken of  
er snelheidsremmers geïntegreerd  kunnen 
worden. Krijgen ook een nieuwe asfaltlaag: het 
laatste stuk van de Kerkhofstraat, de Van 
Leriuslaan en de G. Gezellestraat. De werken 
starten na het bouwverlof. De kosten worden 
geraamd op 82.275,77 euro.

 Zitten in de pijplijn: de vernieuwing van de 
Emiel Vanderveldestraat en de aanleg van een 
fietspad in de Beukenlaan tot aan de ’s Heren-
baan. Met aangepaste parkings en verhoogde 
kruispunten.

 Op 16 juni werd de voorlopige speeltuin in de J. B. 
Corremansstraat ingehuldigd.

 In de speeltuin in de Anjerstraat vernieuwen 
we alle speeltuigen.

 We verwelkomen een twintigtal nieuwe 
bewoners die onze groendienst gaan helpen bij 
het onderhoud van hellingen en grachten. 

Francis Sanchez, 
schepen voor Openbare Werken
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Voorstelling nieuw N-VA-bestuur

Johan Van Limbergen, 
voorzitter N-VA Boom 
en gemeenteraadslid       

Yani Brems,
secretaris N-VA Boom 
en gemeenteraadslid     

Kim Van Kerckhoven, 
ondervoorzitter N-VA 
Boom en voorzitter  

gemeenteraad

Lieve Van Dyck, 
penningmeester N-VA 

Boom en lid BCSD

Martha Somers, 
leden- en seniorenverant-
woordelijke N-VA Boom en  

gemeenteraadslid

Karel De Schepper, 
organisatieverantwoor-

delijke N-VA Boom

Jeroen Baert, 
bestuurslid N-VA Boom 

en burgemeester

Tibo Roekaerts, 
jongerenverantwoor-
delijke N-VA Boom en 

gemeenteraadslid         

Dimitri Marcelis, 
bestuurslid N-VA Boom  

en communicatie- 
verantwoordelijke

Inge de Ridder, 
bestuurslid N-VA Boom 

en schepen

Francisco Sanchez, 
bestuurslid N-VA Boom 

en schepen

Ann De Smedt, 
bestuurslid N-VA Boom  

en fractievoorzitter

Louis Bosmans, 
bestuurslid N-VA Boom, 
ondervoorzitter GWR en 
fractievoorzitter BCSD

Ivette Delvaux, 
bestuurslid N-VA Boom 

en lid BCSD

Els Coopman, 
bestuurslid N-VA Boom 

en ondervoorzitter cc De 
Steiger

Nathalie Van de Wouwer, 
bestuurslid N-VA Boom en 
lid raad van bestuur GWR

Carina Vercauteren, 
bestuurslid N-VA Boom 
en lid raad van bestuur 

AGB Boom Plus

Joke Pandelaers, 
bestuurslid N-VA Boom

Pascale De Boeck, 
bestuurslid N-VA Boom  
en gemeenteraadslid

Nico Van Wouwe, 
bestuurslid N-VA Boom

Rachid El Khadim, 
bestuurslid N-VA Boom

Mike Sanchez, 
bestuurslid N-VA Boom

Ivan Bleyenbergh, 
bestuurslid N-VA Boom

Gunter Van Aken, 
bestuurslid N-VA Boom

Sabina Van Beersel, 
bestuurslid N-VA Boom

Kris De Coster, 
bestuurslid N-VA Boom

BCSD = bijzonder comité voor de sociale dienst. GWR = Goed Wonen Rupelstreek. AGB = Autonoom Gemeentebestuur

www.n-va.be/boom



Rode recepten maken rode cijfers

Werk maken van werk!
De voorstellen van de N-VA

Er bestaan geen toverformules om onze pensioenen betaalbaar te houden, onze sociale zekerheid te beschermen en onze 

welvaart te vrijwaren. We kunnen niet langer wachten. We moeten nu keuzes maken. Er moeten voldoende mensen aan 

het werk. En dat werk moet lonen. 

De N-VA legt concrete en heldere voorstellen op tafel die werken interessanter maken, voor meer mensen.

 

Verlaag de belastingen op arbeid. De Zweedse regering mét de N-VA  

gaf iedereen met een lager dan gemiddeld loon een belastingkorting van meer dan 100 euro 

netto per maand, en de laagste lonen nog meer dan dat. Die koers willen we verder zetten. 

Beperk de werkloosheidsuitkeringen in de tijd. Ons land is uniek in de wereld:  

wie werkloos is, kan oneindig lang genieten van een uitkering. Dat is onhoudbaar.

Geen nieuwe instroom in het brugpensioen. Weg met socialistische recepten die 

handenvol geld kosten. De N-VA wil mensen die langer werken, méér pensioen geven. Zo maken 

we werk echt lonend.

Geef ondernemers meer vrijheid.  
Met eenvoudigere regels rond onder meer e-commerce, overuren en flexi-jobs.

Vlaamse arbeidsmarkt in Vlaamse handen. Willen we echt werk maken van  

een Vlaams arbeidsmarktbeleid, dan moeten de hefbomen ook in eigen handen komen. 

Peter De Roover
Kamerfractievoorzitter

Annick De Ridder
Vlaams Parlementslid

Te veel mensen die kunnen werken, doen dat vandaag niet. De Vivaldi-regering 

zorgt vooral voor hen: zij profiteren sneller dan wie ook van de indexering, zien 

hun uitkeringen stijgen en genieten van uitgebreide steunmaatregelen. Wie 

betaalt dat? De Vlaming die werkt, spaart en onderneemt. De gevolgen van zulke 

rode recepten zien we in Wallonië, waar de cijfers dieprood kleuren en men alweer 

naar Vlaanderen kijkt om de rekeningen te betalen.

“Zonder de federale overheid 
als kredietwaardige buffer was 

het Waals Gewest bankroet. 
Dat is een trieste balans na 

41 jaar Waalse gewestvorming, 
waarvan er 35 onder de 

verantwoordelijkheid van een 
PS-regeringsleider vielen.” 

De Morgen, 28/05/2022


